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statsrådet NygrenJanTill

chefen för Civilde-regeringenbemyndigadeaugusti 199227Den
uppgiftberedning medparlamentarisktillkalla attpartementet att en

uppbyggnad ochoffentliga verksamhetensdenförslagutforma om
istatsrådetDärefter har beslutatsnivå.regionalindelning på att

föredragandei stället skallNygrenStatsrådsberedningen Jan vara
uppdrag.beredningensmedfrågori de avsessom

regerings-oktober 1992förordnades från den 21ordförandeTill
Palm.Elisabethrådet

riks-i beredningentill ledamöterförordnadesdagFrån samma
riksdagsledamotenAhlqvist dåvarandes,Johnnydagsledamoten

Hulter-riksdagsledamoten Svennyd,CollianderHarriet numera
landstings-Anders G. Högmark m,riksdagsledamotens,ström

Nordelloch AxelRalph Lédel m Larsc,Johanssonråden Kent
Brittafp, riksdagsledamotenNordströmprofessorn Larskds,

Ågren Harrietlandstingsrådet Gunnar v.ochSundin s numera
dåvarande riksdagsledamot-ochentledigadesColliander ersattes av
från den 9 december 1993.nyd, sedermera -Stefan Kihlbergen

februari vice för-från den 4 1993sakkunniga förordnadesTill
planeringschefen Carl-Gunnar Pet-Eriksson,bundsdirektören Sune

direktören Moni-Rydh och verkställandelandshövdingen Janerson,
Sundström.ca

referensgrupp förordna-till beredningen knuteniTill experter en
Carl Asplund,departementssekreteraren1993den 11des från mars

Blixtdepartementsråden Per-Göran ochBengtsson,direktören Sten
kanslirådetdirektören Gustafson, GunnarGrufberg, BoMaj-Britt

byråche-finansrådet Sören Häggroth,Hermanson, numeranumera
Keisu, Rolf Lindelldepartementsråden TomasHällman,fen Håkan

politiskt sakkunnige DouglasdåvarandeIngridoch Petersson samt
tillGunhild Lindström förordnadesDepartementsrådetSkalin. ex-

entledigades frånaugusti Douglas Skalin den1994.från den 23pert
entledigades från denKeisu 6 december1994. Tomasoktober6
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1994, då han departementssekreteraren Maria Larsson.ersattes av
Maj-Britt Grufberg entledigades från januariden 1 1995.

sekretariatet har bestått docenten Bengt Norrving från den 24av
februari 1993, kammarrättsñskalen Roger Petersson och ñl. dr
Olof Wennås båda från den 22 1993.mars

Regionberedningen ilade november 1993 fram delbetänkandet
Västsverige och Skåne regioner i förändring SOU 1993:97.-

Härmed överlämnas slutbetänkandet Regional framtid SOU
1995:27. Betänkandet omfattar två volymer.

Till betänkandet fogatshar reservationer och särskilda yttranden.
Regionberedningens uppdrag med detta avslutat.är

i februariStockholm 1995

Elisabeth Palm

AhlqvistJohnny Sven Hulterström Anders G. Högmark

Stefan KihlbergKent Johansson Ralph Lédel

NordellLars Axel Lars Nordström Britta Sundin

ÅgrenGunnar

Bengt Norrving

Roger Petersson

Olof Wennås
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tillförslagRegionberedningenbetänkande ett re-detta presenterarI
Tvånivä.regionalorganisationenoffentligadenformering av

ökadvägledandevaritdärvidharutgångspunktergrundläggande -
eifektivitet.förbättraddemokrati och

huvuddelar:i femdelaskanFörslaget upp

självstyr-kommunaladenochmellanAnsvarsfördelningen staten
frånförsutvecklingsansvaret överregionaladetsåändraselsen att

ansvarsområde be-landstingen. Kommunernastilllänsstyrelserna
inte.gränsas

företrä-enbarttillrenodlasroll statensLänsstyrelsernas att vara
prövningderasochavvecklasstyrelserlandstingsvaldadare. Deras

till länsrätterna.försförvaltningsärenden överiöverklagandenav
länsstyrelserna.iinordnasSkogsvårdsstyrelserna

framtidaförgrundernaförsprincipresonemangEtt ny re-enom
grundasbörgränsförändringarframhållsBl.a.indelning.gional att

för närainitiativ och gränsernaregionalaochlokala attpå sam-
möjligt börså långtregional nivåpåojfentligaverkande organ

sammanfalla.

län medtill SkåneslåsMalmöhus länochKristianstads samman
Malmöresidensstad.länsstyrelsenförhuvudortKristianstad som

bildas.samtidigtlandstinguppgår i detkommun somnya
Älvsborgs län Kungs-SkaraborgsochBohus,och samtGöteborgs

medlän Väners-Götalandstill Västraslåskommunbacka samman
inträder Göteborgslandstingetresidensstad. detIborg nyasom

kommun.
själva.dessalandstingen avgörhuvudort förValet av

Vissa de-januari 1999.genomförd den 1heltbörReformen5. vara
Västsverigei Skåne ochlänsammanslagningenbl.a.den,lar avav

lands-tillutvecklingsansvaretregionaladetöverföringensamt av
StockholmstillVästsverigeochi Skånelänen samti detingen nya

under 1996.påbörjasbör kunnalandsting,Jämtlands länsoch
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Samhällsutvecklingen och reformkraven

hela efterkrigstidenUnder har den offentliga förvaltningens organi-
sation på regionaladen nivån diskuterats. Detsamma indel-gäller
ningen i län och landsting. Bara sedan 1960-talets början har dessa
frågor behandlats i dussintaletöver utredningar och i rad riks-en
dagsdebatter.

Diskussionen emellertidär äldre så.än Krav på förändringar av
länsindelningen har gång på gång sedan 1810, då denrests nuvaran-
de indelningen fastställdes. Men framgår kapitel 2 harsom av en-
dast mycket få och mycket små förändringar genomförts.

En huvudförklaring till länsindelningen så ofta har i frå-att satts
det faktum samhälletär genomgått radikal förändringattga en se-

Åker-dan den ursprungliga indelningen tillkom under 1600-talet.
bruk och boskapsskötsel då den helt dominerande näringsgren-var

Städerna få och mycket små. Kommunikationerna be-en. var var
tillgränsade sjöfart tilloch hästburna eller hästdragna transporter.

Handeln mycket ringa.var
landstingen inrättadesNär 1862 hade urbaniseringen, industriali-

seringen och andra förändringar samhällslivet redan fört vårtav
land nutidensstycke helt annorlunda samhällsstruktur.ett gott mot

riksdag regeringMen och fann det riktigtändå låta landstings-att
följa länsgränserna.gränserna

Under 1950- och 1960-talen begärdes från olika håll revisionen
länsindelningen under hänvisning till bl.a den genomgripandeav

omvandlingen samhällets sociala, ekonomiska och tekniska vill-av
kor. hade medförtDen för den administrativagränserna indel-att
ningen hade kommit skilja sig alltmer från förgränserna denatt
näringsgeograñska. bordeLånen därför utformas så, de omfatta-att

befolkningde hörde intressegemenskap påen som samman genom
samhällslivets olika områden. Kravet och återkom oftaargumentet
under 1970- och 1980-talen.

Vid 1990-talets början tillkom Det hade sinett nytt argument.
i utvecklingengrund europeiskaden kontinenten lett tillatt att

den regionala nivån fått ökad betydelse i såväl ekonomiskt som po-
litiskt avseende.
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regiondebatteniintressenochIdéer

regional nivå har,organisationenoffentligadenDiskussionen om
mellanansvarsfördelningengälltocksånämndes,inledningsvissom

visar i ka:RegionberedningenSomkommunalaochstatliga organ.
i regeldärvidställningstagandenaargumenteringen ochharpitel

majoriteter ochparlamentariskaskiftandeprägladestarktvarit avav
pådrivandefungeratdemhosintressenochidéerskilda somsom

förändringssträvandena.ikrafteråterhållanderespektive
successivtkommunernaenighet harpolitiskallmäntämligenI

sinbeträffandesärskiltbefogenheterochgivits allt större or-ansvar
präglati grad sträv-oenighet högpolitiskharganisation. Däremot

poli-förinnebärandelänsdemokrati, ansvaretefter s.k. attandena
tilllänsstyrelsernafrånförasbordeuppgifter överbetonadetiskt

intehellerharriktningeni denförändringarNågralandstingen. ge-
nomförts.

densamordningeffektivaregällthar stat-strävandenAndra aven
harBl.a.framgång.bättrede haroch röntlänsförvaltningen,liga

andraefterochundertillkomlänsnämnderdeflestade somav
länsstyrelserna.iinordnatsvärldskriget nu

framförurskilt sigmotiv har klartochrefonnkravslagTvå av
innebärdemokratinatur och attDet äri debatten.andra meravena

statliga tjänstemänfrånförasbör överbefogenheterochansvarav
befolkningen.förföreträdareansvarigapolitiskttilllänsnivåpå

utgårocheffektivitetsnaturmotivetoch ärandra kravetDet av
utvecklingenunderlättakraftsamling kanfrån behovet avsomav en

kraftsamlingsådanregioner. Enkonkurrensstarkaochdynamiska
effektivi-rationalisering ochförenkling,hävdarförutsätter, enman,

motiv harorganisationen. Dettaregionalaoffentligadensering av
näringslivetsfrånuttalandenochremissyttrandenistarkastframträtt

kol-förframockså förtshardet representanterföreträdare, avmen
landsting.ochlektivtrafik, kommuner

statliga regionalahar behovetundantagenstakanågotMed or-av
i fråga.inte sattsgan
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regionalaDen nivån i Norden och

Övriga Europa

Den svenska debatten den regionala nivåns organisation ochom
uppgifter har haft sin motsvarighet på många håll i Europa. Samti-
digt regionernashar allt starkare ställning i många europeiska län-
der aktualiserat frågan denna utvecklings följder för Sverige ochom
övriga nordiska länder.

kapitelI 4 därför först översikt den regionala nivånsges en av
uppgifter organisationoch i våra grannländer. Där konstateras bl.a.

direktvalda på den regionala nivån finns både i Danmarkatt organ
och Norge saknas i Finland. Där utför i stället samkommunermen
tidigare 280 kommunalförbund och landskapsförbund vissa förca
kommunerna uppgifter bl.a. regionalpolitisk karak-gemensamma av

I Norge förestår reformtär. kommun- och fylkesindelningenen av
bibehållandemed de nuvarande förvaltningsnivåerna.treav

Därefter beskrivs kortfattat iantal Europa inde-ärett stater som
lade i administrativa regioner med folkvalda beslutsförsamlingar. I
ökande utsträckning framträder regioneradessa eller mindremer
självständigt internationellt, iäven fråga kontakter ellert.ex. om
samverkan med regioner i andra länder. En översikt ocksåges av
det gränsregionala samarbetet i Norden och det ökande trans-av
nationella regionala samarbetet i det övriga Europa

Några viktigare regionalt inriktade inom EU:s och Europa-organ
rådets organisationsram redovisas. Sist redogörs för några uppfatt-
ningar konsekvenserna EU-inträdet för de svenska kommu-om av

och landstingen.nerna

Generella utgångspunkter och

framtidsbedömningar

samhällsutvecklingen har enligt Regionberedningens bedömning i
kapitel 5 ökat den regionala och lokala nivåns betydelse och därmed
behovet förstärkt demokratiskt inflytande. Förutsättningarna förav
ekonomisk utveckling och välstånd kommer i framtiden bli allt-att

insatserberoende de på regional nivå. dettagörs Förmer av som
talar ekonomiskaden och tekniska utvecklingen inte minst på infor-
mationsteknologins och områden. Den utveck-transportsystemens
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näringslivetleda tilltakt ochi allt snabbarefortgålingen attväntas
samtidigttill områdeninternationaliserat ochblir alltmer ut-att som

i betydelse. Deadministrativa regioner ökarochfunktionellagör
intresseradebli änföretagen kommermultinationella att nu avmer

företagsetableringar, främstförförutsättningarnaregionalade ar-
ochforskning, kulturutbildning ochkommunikationer,betskraft,

miljö.
regionervilka svenskai medframgångsrika regioner Europa,De

utvecklings-utformadeväli regelharmåste konkurrera,framtideni
forskningsmöjlig-utbildnings- ochgodabetoningmedstrategier av

funk-därför dekonkurrenskraftiga behöver ävenbliheter. För att
strategi-förverkliga sådanautforma ochregionernasvenskationella

er.
lands in-påskynda vårtkommainträde i EU väntasSveriges att

sannolikt ökakommerEuropa. Dettaregionernastegrering i att
blir betydligtsamhällsorganisationenregionaladenkraven att

dentill tidens kravanpassad änkomplicerad ochmindre nuva-mer
påöka kravenocksåsäkerligendessutom attkommerrande. Det att

förank-demokratiskfår starkareorganisationenregionaladen en

ring.

och denmellanAnsvarsfördelningen staten

självstyrelsenkommunala

statliga ochregional nivå mellanUppgiftsfördelningen organ
enligtbörlandsting och kommunerälvstyrelseorgankommunala

beskrivsutförligareprincipermening följaRegionberedningens som
Sverigeförutsättningenutgå frånFördelningen böri kapitel 6. att

federalistisk utveck-någonochskall enhetsstatalltjämt attenvara
grund-också från deBeredningen utgårskall eftersträvas.ling inte

subsidiari-direktiven och gälleriprinciperläggande somsom anges
resurshushållningutveckling, godlångsiktigt hållbardemokrati,tet,

utvecklingen.internationellaoch den
ansvarsfördelningen lederprinciperTillämpningen dessaav

funktionerfullgörabörstatligatillberedningen slutsatsen att organ
riksin-för vilkaochbehandling eftersträvasenhetligför vilka en

ocksåStatliga börframträdande.särskiltär genomtressen organ
kontrol-nationellaför denutvärdering och tillsynuppföljning, svara

uppnås.verkligenövergripande målendelen attav
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Kommunala självstyrelseorgan bör fullgöra offentliga uppgifter
i övrigt och främst sådana, för vilka regional och kommunal för-
ankring erfordras eller önskvärdär och där det finns reellt hand-ett
lingsutrymme för politiska regionalaDen och kommunalaorgan.
beskattningsrätten ibör första hand utnyttjas för driva sådanaatt
verksamheter inom vilka regionala och lokala uppfattningar kan

Ävenkomma till uttryck. andra slag ärendegrupper kan dockav
överlämnas till den kommunala självstyrelsen elfektivitetsskälom
talar för detta, de bör då inte belasta den kommunala beskatt-men
ningsrättens finansieringsutrymme.

Regionberedningen bedömer frågor den regionalaröratt ut-som
vecklingen bör kommunalaavgöras självstyrelseorgan. I övrigtav

beredningen den gällande och uppgiftsfördel-attanser nu ansvars-
ningen mellan och den regionala självstyrelsen istaten ärstort sett
väl avvägd.

regionalaDet utvecklingsansvaret
självstyrelseuppgiften-

Mot den bakgrund har redovisats i det föregående, föreslår Re-som
gionberedningen i kapitel 7 det regionala samhällsansvaret föratt
och beslutanderätten i frågor den regionalarör utvecklingensom
förs från länsstyrelsernaöver till landstingen.

I detta regionala utvecklingsansvar ingåbör uppgifter främst in-
sakområdena näringsliv och sysselsättning, fysisk planering,om

miljö, kommunikationer, hälso- och sjukvård, utbildning forsk-och
ning, kultur, turism uppgiften regionens företrädare.samt att vara

Motiveringarna för detta bl.a. följande.är Det regionala utveck-
lingsansvaret bör inte längre såsom hittills statlig angelägen-vara en
het. Att formulera strategi för länets utveckling utifrån de regio-en
nala förutsättningarna och initiativ till utvecklingsinsatser böratt ta
i stället uppgift för självstyrelseorgan. Med tanke på deettvara en
viktiga funktioner kommuner och landsting har i fråga t.ex.som om
kollektivtrafik, fysisk planering, utbildning, hälso- och sjukvård,
kultur miljö och alla betydelseär i utvecklingshänseen-samt som av

tillgodosesde, för intenärvarande självstyrelsens behov kun-attav
påverka den samlade strategin för dessa insatser. Den harna som

genomförandeansvaret på regional och lokal nivå för verksamheter,
har avgörande betydelse för regions utveckling, bör rimli-som en
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utvecklingen dessasamordningen ochförockså avansvaragen
verksamheter.

regio-landstingen bör bära detförsåledesDemokratiskäl talar att
för dettaelfektivitetsskäl talarOcksåutvecklingsansvaret.nala -
den demo-fördjupassamordningsmöjligheterna, delsdels förbättras

erfarenhetsmässigt verkarvilketlegitimiteten för besluten,kratiska
effektivitetsbefrämjande.

isoleradbedrivasemellertid intekanverksamhetenregionalaDen
regionalt utveck-framgångsriktverksamhet. Ettfrån kommunernas

landsting-mellansamverkannäraförutsätter tvärtomlingsarbete en
landsting-bl.a.beredningenföreslåDärför attoch kommunerna.en

i viktigarebeslutarinnan demed kommunernasamråda ut-skallen
vecklingsfrågor.

kommu-i samråd medlandstingenRegionberedningen föreslår att
utvecklingsprogram. Därregionalastrategiskautarbetaskallnerna

skallekonomiskatillgängligaredovisas hurbl.a.bör an-resurser
utvecklingsinsatser.regionalaolikaförvändas

landstingen intesammanhangframhåller i dettaBeredningen att
be-ingenkommunerna,befålsrätt överfå någonföreslås att ny

kommunernasförändring skeringenochtillkommerslutsnivå att av
handlingsfrihet.ochbefogenheternuvarande ansvar,

påuppgifter fyllaväsentliga ävenhaLandstingen kommer attatt
jämställdhetsarbe-sådantnämnda. Ett ärdeområdenandra än ovan

för-jämställdhetsplitiken skall fåmålen förnationelladeFör atttet.
landsting-viktigtnivå, detregional ärgenomslag attankring och

ochkvinnormellanjämställdhetefterfrämjar strävandenaaktivten
föreslår,beredningenblirbetydelsefullt detta när,Särskiltmän. som

område. Förbeslutsfattandetspolitiskatill detuppgifter förs attñer
måsteskall råda,regiondemokrati verkligenlänsdemokrati eller
kunnakvinnor ochuppfattning mänberedningensenligtnämligen

lika villkor.påi beslutsprocessendelta
både deti betänkandetanvänderRegionberedningen gene-mer

lands-benämningenochälvstyrelseorganregionaltuttrycketrella
benämningensistnämnda ärdenEftersomlandstingskommun.ting

ochlandstingbeteckning ännågongrundlagsreglerad, kan annan
grundlags-efterbrukas förräninte officielltlandstingsfullmäktige en

januari 1999.efter den lgenomföras förstvilken kanåndring,
landstingskommunlandstingbeteckningentillalternativDet

meningberedningensenligtlämpligasteden ärframstår somsom
benämningenkanbeslutandeFör detregionkommun. organet re-

deordning markerassådananvändas. Medgionfullmäktige atten
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landstingen fullgör ñer funktioner och uppgifter deännya nuvaran-
de.

Beredningen lägger fram de lagförslag föranleds betänk-som av
andet. gäller bl.a.Detta lag regionala utvecklingsprogram.en om

Regionala utvecklingsfrågor

Beredningens bedömningar och förslag inom de förut angivna sak-
områdena följande.är

Näringsliv och sysselsättning

Näringsliv och sysselsättning grundläggande faktorerär för den re-
gionala utvecklingen.

vidtarDet allmänna rad åtgärder områdena näringspolitik,en
arbetsmarknadspolitik och regionalpolitik för främja näringslivetatt

därigenomoch skapa sysselsättning. De förutsättningar närings-för
livets utveckling den regionala nivån kan erbjuda har,som som
visats blivit viktigareallt och de åtgärder vidtas på dennaovan, som
nivå behöver i allt högre grad förankras i regionens politiska liv.
Därför bör beslutanderätten beträffande olikade regionalpolitiska
stöden föras från länsstyrelserna till landstingen.över

Härigenom olikakan slag insatser lättare samordnas och effek-av
tiviseras och därmed också lättare inriktas efter för regionenen ge-

strategi. Ett verksamhetsfält finns inom den lillastortmensam re-
gionalpolitikens många stödformer. Resurserna för-ochgenereras
delas centralt, de preciserade besluten användningenmen mer om
bör regional angelägenhet eftersom det finns utrymmeses som en
för regionala variationer komma till uttryck.att

Enligt Regionberedningens mening olikabör de regionalpolitiska
därför bli självstyrelseangelägenhetstöden beslutande-atten genom
överförs från länsstyrelsen till landstinget. Härigenomrätten kan

olika insatser samordnas med åtgärderde i dag vidtast.ex. som av
landstingen inriktasoch efter strategi. Förändringenen gemensam
bör dock inte gälla sådana generellt verkande styrmedel t.ex.som
nedsättning sociala avgifter inteoch heller regionalade utveck-av
lingsbolagens eller Industri- nyföretagarfondensoch verksamhet.
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länsarbetsnämnd-landstingen ochmellansamverkanEn närmare
ungdoms-utbildning ochfrämströrandei frågoretablerasbörerna

praktik.
näringspoliti-irollkommunernasframhållerRegionberedningen

inte för-områdedettakommunernasbetonarochken att ansvar
ändras.

planeringFysisk

tydliga-tillkommaaspekternaregionaladenivån börlokalaPå den
skebörplaneringen. Detfysiskai den engenomuttryck än nure

och kommunerna.landstingenmellansamverkanfrivillig
plamnonopoletkommunaladeti frågaförändringarNågra om

före-landstingde störreförordasDäremot sominte. attföreslås nya
liksomregionplaneorganskallVästsverigeochSkåneislås vara

möjlig-ökasDärmedvarit det.harlängelandstinglänsStockholms
i definnsplaneringsproblem tresärskildadelösa somheterna att

storstadsområdena.

Miljö

kon-regionernasförbetydelsefå allt störrebedömsMiljöfrägorna
erbjudaregion kunnamåsteattraktivkurrenskraft. För att envara

därförbörLandstingenfritid.ocharbeteboende,förmiljögoden
ochmiljöhänsynerforderligautvecklingsområdetregionala tapå det

miljövården.hotarintressenolikadålösningarredovisa
tillhänsyningåutvecklingsstrategin bör att taregionaladenI

samtidigt förbeaktasmiljöaspektersådant sättpåmiljöfrågorna att
åtgärderoffensivaingåocksåstrategin börIsamhällssektorer.olika

miljön.förbättringför aven
ochkontrollochtillsyntillståndsprövning, annanfrågaI om

uppgifterna börförändring deingenföreslåsmyndighetsutövning -
miljö-isamverkanutökadEnlänsstyrelserna.fullgörasalltjämt av

önskvärd.dockbedömslandstingenochdessamellanfrågor
nivå.lokalpåmiljöfrågorförsittbehållerKommunerna ansvar

lands-förinomskersamordningregionaladen ramenGenom som
verk-påförutsättningargoda ettattdettaverksamhet,tingets ges

miljöområdet.påarbetei derasstödja kommunernaningsfullt sätt
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Kommunikationer

Kommunikationernas betydelse för den regionala utvecklingenstora
väl dokumenterad.är Regionberedningen det naturligt in-attanser

vesteringingsbeslut grundadeär på nationellt uttalade intressensom
fattas statliga Men den det lika naturligt lands-av organ. attanser
tingen får vidgat inflytande investeringsbeslutöverett innebärsom
fördelning medel till Vägverkets väghållarregioner.av

regionaltEtt inflytande över nämnda väginvesteringar enligtär
beredningens åsikt värde med tanke på infrastrukturens be-stortav
tydelse för den regionala utvecldingen.

iMed motivering föreslår beredningenstort beslutan-samma att
derätten i fråga fördelningen de statliga s.k. länstrañkansla-om av

förs från länsstyrelsernaöver till landstingen.gen
Landstingens och kommunernas för kollek-gemensamma ansvar

tivtrañken bör bestå.

Hälso- och sjukvård

I detta avsnitt behandlar Regionberedningen hälso- sjukvården,och
landstingens viktigaste och ekonomisktett betydelsefullaav mest

områden.

Beredningen föreslår ingen ändring huvudmannaskapet för denav
offentliga hälso- och sjukvården. Detta bör fortsättningsvisäven
ligga hos landstingen tilloch viss del hos kommunerna. Uppfatt-
ningen överensstämmer med tilläggsdirektiven till utredningen om
hälso- och sjukvårdens framtida organisation och finansiering.

fallI de beredningen föreslår länssammanslagningar, dvs. i Skåne
och Västsverige, föreslås samtidigt berörda landstingsfria kom-att

och därmed också sjukvårdshuvudmän samtidigt inträder imuner
de landstingen. Ett skäl härför nödvändigaär omstruktu-attnya
reringar sjukhusorganisationen inom regionerna därigenomav
underlättas. Ett är ekonomiska konsekvenser patientersannat att av
fria val sjukhus och läkare blir lättare hantera för berördaattav
sjukvårdshuvudmän.
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forskningochUtbildning

förbetydelseroll ochavgörande ettforskningensochUtbildningens
rollenerkänd. Denallmäntutveckling ärregionsellerlands en

kunskaps-framtidensiviktigareblidöma änalltkommer attattav
informationssamhälle.och

därför lands-utvecklingen börregionaladenansvariga förSom
påplaneringenochsamordningenförfortsättningenitingen svara

ingåbörutvecklingsprogrammetregionaladetutbildningsområdet. I
forskningssats-ochutbildnings-landstingensstrategi förregionalen

ningar.
ochsamverkanfrämjaingåsamordningsuppgiften bör att sam-I

vuxenutbildningsut-ochgymnasie-kommunernasmellanplanering
utbud.utbildningsanordnaresandraochdettamellanochbud
i fort-utvecklingsansvarför sittvidare inombörLandstingen ramen

utbildningsområdet,påuppgifterdeför nusättningen somsvara
länsstyrelserna.åvilar

ochpåmedinñytandekommunerslandstings ochförformerNya
bör prövas.forskningenochhögskoleutbildningentillstöd

föreslås.skolväsendetförändring kommunernasIngen ansvarav

Kultur

lokalviktigmycketkulturen ärrådatordetvekan attIngen enom
kul-levandekulturliv ochriktEttutvecklingsfaktor.regionaloch en
blirlandsdelellerregionbygd,tillmedverkarturmiljö enatt enen

arbetstillfällenskaparföretagsetableringarvidattraktiv nyasom
kulturmil-marknadsfördaVälbosättningsort.valockså vid avmen

där-ochintresseturistiskttill ökatbidrarkulturminnenoch gerjöer
regionen.isysselsättningstillfällenñermed

ocksåinnefattadärförbörutvecklingsprogrammetregionalaDet
Ävenutvecklingen.kulturellaregionalasamladestrategi för denen

Regionbe-enligtstrategi bördennaförverkligandetföransvaret av
hel-regionaltivilkalandstingenligga hosmening ettredningens
ochsamordnadförverkligabedöms kunnahetsperspektiv bäst en

för denbörsamhällsansvarstrategi. Dettakulturellmångfasetterad
region-inomfördelningenomfattaskullöverblickens ävensamlade

kulturverksamhet.lokalochregionaltillkulturbidragstatligaaven
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Beredningen slutligen den svenska kulturpolitiken börattanser
utformas så den förutsättningar för utveckling många kul-att ger av
turella i landet utöver Stockholm.centra

Turism

Turismen väsentlig betydelse förär den regionala utvecklingenav
och därmed också för vårt lands ekonomi. Detta gäller den deläven

turismen brukar kallas kulturturism.av som
Turismen tillmedverkar marknadsföringen landets regionerav

lämpliga områden för företagsetableringar och får därigenomsom
positiva effekter frånäven arbetsmarknadssynpunkt.

Enligt Regionberedningens mening bör turismen ingå vik-som en
tig landstingensdel regionala utvecklingsansvar.av

handlingsfrihetKommunernas turistområdet begränsas inte.
Genom samverkan mellan landsting och kommuner förbättras möj-
ligheterna nå framgångsrikt resultat i det regionala turistarbe-att ett

Landstingens verksamhet innebär samtidigt stöd åt kommu-tet. ett
i deras insatser på det lokala planet.nerna

Regionens företrädare

För närvarande saknas på den regionala nivån företrädare,en som
med anspråk demokratisk legitimitet och med god överblick över
regionens förutsättningar kan föra dess talan i olika sammanhang.
Behovet sådan företrädare öka iväntas månav en samma som re-
gionerna i betydelse.växer

Som följd landstingens föreslagna för den regio-en av nya ansvar
nala utvecklingen bör enligt Regionberedningens mening rollen som
regionens företrädare innehas för landstingen.representaterav
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statligainom denUppgiftsfördelningen
sektorn

Regionberedningens övervägan-utgångspunkt förgrundläggandeEn
framtiden bör haikapitel ävenframgården är, att statenavsom

försåvälnivå. krävslokal Detregional ochbåde påmyndigheter
påskötasinte eller böruppgifter kanstatligadehanteraatt som

genomförsbeslutstatliga mål ochtillförnivåcentral attatt sesom
nivå.lokalochregionalpå

regional nivåverksamhetenstatligadenbetydande delEn av
förstärktförinomskesamordnat. Detta börbedrivasbör ramen en

skogsvårdsstyrel-denna börlänsstyrelseorganisation. Isamordnad
skogs-nuvarandeinom deverksamhetsgrenarinordnas. Deserna

antingenmyndighetsutövning, kaninte utgörvårdsstyrelserna som
själv. Re-skogsnäringenpåeller läggasbolagsform överidrivas

fortsättningenilänsarbetsnämnderna ävengionberedningen attanser
myndigheter.regionalafriståendebör vara

kraft isammanhållandeuppgiftenLänsstyrelsen bör att somges
insatsermyndighetsövergripandedrivaochinitiativ tilllän taett

åtgärdertillsyn ochansvarsområde,länsstyrelsensinom avsersom,
denkanexempel nämnasoegentligheter. Somandraellerbrottmot

inomStockholms läniförekommit bl.a.harverksamhet ramensom
krogsaneringsprojektet.s.k.för det

anledningdet finns över-vidareRegionberedningen attattanser
regeringen ochmellan äm-samarbetenärmarebehovetväga ettav

regeringskanslietinomåterföringeffektivareochbetsverken aven
påverksamheterutvärderingargenomfördafrånerfarenheter re-av

nivå.gional
renodlatbliföreslåslänsstyrelsenkonsekvens ettSom attaven

inte längrelänsstyrelsenåsiktberedningensdetstatligt är attorgan
ställ-inteBeredningenstyrelse.landstinget utsedd tarbör ha en av

styrelse.roll bör haförändradei sinlänsstyrelsenning till enom
regeringen.deninrättas, börstyrelsesådanOm utses aven

förvaltnings-iöverklagandenuppgift prövaLänsstyrelsens att
särskilda skäl talarsåvida intetill länsrätten,förasbör överärenden

för för-Till grunduppgiften.hadomstol börnågonför att annan
riktningii vårt landutvecklingmångårig ettmotliggerslaget en

område.rättskipningensadministrativadomstolsinslag denökat
enskil-stärka densträvandenresultatutveckling är attDenna ett av

internatio-Sverigesvarithar härviktig faktorEnrättssäkerhet.des
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åtagandennella till domstolsprövningrätten civila rättigheterom av
och skyldigheter. Den föreslagna överföringen ligger slutligen också
i linje pågåendemed förändringar inom domstolsväsendet.

Beredningen föreslår inte någon överföring andra förvaltnings-av
rättsliga uppgifter från länsstyrelsen. Men den förordar syste-en
matisk analys de många författningar berör länsstyrelsen förav som

bedömning olika uppgifter i fortsättningen organisatoriskten av var
bör förlagda.vara

regionala indelningenDen

På imånga håll landet och inom många samhällssektorer pågår en
utveckling administrativa regionerstörre deän nuvarandemot
länen. I Skåne och Västsverige har från både den offentliga sam-
hällsförvaltningen och från näringslivet starka krav på läns-rests
sammanslagningar. I andra delar landet har användandetav av sam-
verkansorgan länsgränserna kraftigt intensifierats.över

Regionberedningen konstaterar i kapitel 9 denna utvecklingatt
regioner fram nedifrånstörre och iväxer regel aktualiserasmot av

lokala och regionala Beredningens uppfattning ocksåär attorgan.
krav gränsföråndringarpå skall ha stark lokal regionaloch för-en
ankring och de skall genomföras i den takt underifrån kom-att som
mande initiativ anledning till.ger

Flera centrala ämbetsverk har effektivitetsskäl indelat, eller ärav
i färd med dela in, sin regionala organisation i enheterstörreatt än
länen. Beredningen det på sikt bör råda geografisk över-attanser
ensstämmelse mellan den verkliga funktionella regionindelningen
och den administrativa indelningen olikaför offentliga organ, vars
verksamhetet har något samband betydelse. Det skall erfordrasav
starka och klart redovisade skäl för avvikelser från den gemensam-

indelningen på regional nivå.ma
fall gränsjusteringarI de inte företas, bör åtgärder vidtas för att

förbättra samordningen den offentliga regionala verksamheten.av
Ett första i den riktningen bör Vägverket ochsteg tas attgenom

justerar sinaBanverket regiongränser så dessa sammanfaller iatt
högre grad Regeringenän bör utfärda anvisningar för sådannu. en

Regeringenöversyn. bör också genomföra analys vilka andraen av
statliga myndigheter bör omfattas liknande samordning.som av en
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länsindelning i Västsverige och SkåneNy

diskuteratssammanslagning de västsvenska länen har underEn av
inte alltid har rått enighet vilka länlång tid, detäven om om som

sådan åtgärd. Beträffande Skåne har förslag lagtsomfattasbör enav
landskapet skall län.helafram utgöraatt ettom

Västsverige Skåne fått för-länsindelningen i och harFrågan om
initiativ har sin grund iaktualitet regionalanyad som engenom

offentligaeffektiv hantering uppgifter ochönskan ettavom en mer
regionalademokratiskt inflytande de angelägenheterna. Iökat över

förslag till förändringar länsgränserna.initiativen ligger också av
Regionberedningens mening bör de problem deEnligt som nu-

i Skåne och Västsverige orsakar lösasvarande länsgränserna genom
vidarelänssammanslagningar. Beredningen bedömer uppslut-att

tillmötesgås.sådan dessa börbakom förslagenningen är att nu
bildas och Bohus län,Västsverige län Göteborgsbörl ett nytt av

Älvsborgs Kungsbacka kommun i Hal-Skaraborgs länoch samt av
Götalands län ochbör benämnas Västralands Det länetlän. nya

residensstad.bli för länsstyrelsenbör huvudortVänersborg
och Skåne där-Malmöhus län bör slåsKristianstads och samman

Skåne län ochlänet bör benämnasenda län. Detmed utgöra ett nya
residensstad.Kristianstadha som

länssammanslagningarna författ-landsting försBerörda genom
beredningens meningbör enligtningsenligt Därutöversamman.

i de nybildade landsting-kommunerMalmö och Göteborgs upp
landstingen själva.huvudort för dessaValet avgöraven.

Ekonomiska frågor

landstingensi kapitel 10 bedömningenRegionberedningen gör att
kostnads-regionala utvecklingen inte medför någraför denansvar

frigörs vidallmänna.ökningar totalt för det Desett resurser som
tillvissa uppgiftertill följd Överföringenlänsstyrelserna av av

administrationskostnaderlandstingen beräknas de ökademotsvara
därigenom får.landstingensom

mening inte be-beredningens går detEnligt avgöra treatt om
två. Forsk-högre skattetryckskattningsnivåer medför totalt änsett

i båda riktningarna.ningsresultaten pekar
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iSkogsvårdsstyrelsernas inordnande länsstyrelserna beräknas
samordningsvinster.medföra

sammanslagningarnaekonomiska konsekvenserna läns-De av av
i Västsverige och i Skåne svåra beräkna till följdstyrelserna är att

vilken organisationsutformningosäkerhet kommer attom somav
mening inrymmer emellertid förändring-välj Enligt beredningensas.

besparingspotential.påtagligarna en
isammanslagningen landstingen Västsverige och i Skåne för-av

rationaliseringsvinster inte minstmedföra betydande häl-väntas
sjukvårdens område.ochso-

förslag demokratiskt inñytande,Regionberedningens ökat för-om
administrativsamordning rationall indelning ibättrad samt en mer

effektivare utnyttjande offent-landet innebär devissa delar ett avav
nivå.regionalliga insatserna

Även konkreta beräkningardet mycket svårt degöraär att avom
beredningens förslag medför på det samhällseko-konsekvenser som

förbättringar åstadkommasnomiska området, torde betydande kunna
regionala utvecklingen.effektiva insatser för dentill följd merav

Genomförande

kapitel genomförd januariföreslås i 11 helt den lReformen vara
länssammanläggningeninnebär beslut beträffande i1999. Det att

Västsverige bör fattas så tidigt sammanläggningen kanSkåne och att
påbörjas under 1996.

Överföringen utvecklingsuppgifter frånregionala länsstyrelser-av
i Västsverige itill landstingen i Skåne och Stockholms ochsamtna

tidigareläggas påbörjasJämtlands län bör så de kan under 1996.att
Därigenom erfarenheter vinnas tillvaratas ikan bl.a. kan detsom

förändringsarbetet.fortsatta
företräda det landstinget i Skåne,Indelningsdelegerade bör nya

föreslås ingå, landstinget ii vilket Malmö kommun och det detnya
i vilket Göteborgs kommun föreslåsnybildade Västra Götalands län,

till sammanslagna landstingen träder i funk-ingå, fram dess de nya
tion.

organisationskommittéer förberedaSärskilda bör sammanslag-
ningen de berörda länsstyrelserna.av
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bli inordnade i länsstyrelserna denSkogsvårdsstyrelserna föreslås
i för-bör också prövningen överklagandenjanuari 1996. Då1 av

till länsrätten.flyttas från länsstyrelsenvaltningsärenden över
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örfattningsförslagF

tillFörslag1

utvecklingsprogramregionalaLag om

följande.föreskrivsHärigenom

bestämmelserInledande

förlandstingensbestämmelserfinns1 § denna lagI ansvar re-om
utvecklingsprogram.gionala

i Gotlandslandsting skall frågai lagen2 § Vad sägs omomsom
Gotlands kommun.gällalän i stället

utvecklingsprogramRegionala

utvecklingsarbe-förlandsting skall3 § Varje upprätta ett program
utvecklingsprogram. Programmetområde regionaltinom sitttet

långsiktigaregionensstrategi för områdetsinnehållaskall ut-en
ekonomiska börtillgängligaredovisa hurveckling samt resurser an-

regionala utvecklingsinsatser.olikaförvändas
utvecklingsfrågorregionalaskall behandla sådanaProgrammet

kommunikationer,sysselsättning, miljö,näringsliv ochsom avser
turism.utbildning och forskning, kultursjukvård,ochhälso- samt

regionen fårbetydelse förkan haandra frågorOckså tas uppsom
i programmet.
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Samråd

landsting ändring4 § beslutar antagande, ellerInnan ett om upp-
regionalt utvecklingsprogram, skall det samråda medhävande ettav

i länet.kommunerna
möjligt, skall sådant samråd ske också innan landsting-Om det är

i regionalanågot beslut fråga denfattar annat ut-et en som avser
vecklingen.

utvecklingenfrågor den regionala och berör5 § I somsom avser
region skall landstinget, i den omfattning detdenänstörre egnaen

landsting och kommuner i andra regioner.samråda medbehövs,

januari 1999.träder i kraft denlag 1Denna

Kristianstads,Stockholms, Malmöhus, GöteborgsBeträffande2.
Älvsborgs, Skaraborgs och Jämtlands län Kungs-och Bohus, samt

skalli Hallands län får regeringen besluta lagenkommunbacka att
januari dock tidigast denkraft tidigare den 1999, 1i 1träda än

januari 1996.
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2 tillFörslag
Lag upphävande lagenom av

1976:891 val ledamöter iom av

länsstyrelses styrelse

Härigenom föreskrivs lagen 1976:891 val ledamöter iatt om av
länsstyrelses styrelse skall upphöra gälla vid utgången åratt av
1998.

Z IS-OMI
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tillFörslag3

regionplanering förLag om

vissai länkommunerna

följande.föreskrivsHärigenom

Malmöhus, Gö-Kristianstads,i Stockholms,kommunerna1 § För
Älvsborgs landstingetskalllänoch Skaraborgsoch Bohus,teborgs

och samord-utrednings-sådanhandharegionplaneorgan omsom
regionplanering,frågorregionalabeträffandeningsverksamhet

bygglagenochstycket plan-första§kap. li 7avsessom
10.1987:

stycketandrastycket ochförstai 3 §7 kap.Bestämmelserna§2
på lands-tillämpas101987:bygglagenochmeningen plan-första

enligt denna lag.verksamhettingets
samordningsverksam-utrednings- ochbeslutaRegeringen kan att

frågor.angivnavissaskallheten avse

5i 7 kap.bestämmelsernatillämpasregionplanfråga3 § I om
1987:10.bygglagenoch§§ plan-och 8

upphävandeändring ochantagande,Landstinget beslutar4 § om
regionplan.av

medsamrådaskall detbeslut,sådantfattarlandstingetInnan ett
i länet.kommunerna

berörtill frågormed hänsynpåkallatdetmånden ärI ensom
medocksåsamråd skeskalllandstinget,region detänstörre egna

regioner.i andralandsting och kommuner

beslutmedprotokolljusteringdetefterdagen§5 Senast att omav
skallanslagstavla,landstingetstillkännagivits påharregionplan

med beslutetprotokollsutdragochtillkännagivandetmeddelande om
till regering-i länetlänsstyrelsenochtill kommunerna samtsändas

meddel-skalltredje stycket,enligt 4 §samråd har ägtOm rumen.
deltagit iharockså till demsändasprotokollsutdragochande som

samrådet.
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När beslutet har vunnit laga kraft, skall planen sändas till läns-
istyrelsen länet.

6 § iVad 13 kap. § 6 plan-sägs 1 och bygglagen 1987:10som
beslut kommunalförbunds eller regionplaneförbunds fullmäk-om av

tige, skall i fråga de län med idenna lag stället gällaom som avses
landstingets beslut.

lag träder i kraftDenna den januari1 1999.

Regeringen2. får besluta lagen, helt eller delvis, skall träda iatt
kraft tidigare den januari1 1999, dock tidigastän den januaril

Regeringen1996. får därvid besluta lagen skall tillämpas ocksåatt
såvitt Kungsbacka kommun i Hallands län.avser

Genom lagen upphävs lagen 1987:147 regionplanering förom
ikommunerna Stockholms län. regionplanEn har upprättatssom

enligt den äldre lagen skall regionplan enligtutgöra denanses en
lagen.nya
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tillFörslag4

i plan- ochändringLag om

101987:bygglagen

1987:101bygglagenochplan-§föreskrivs 7 kap. 1Härigenom att
lydelse.följandehaskall

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

kap.7
§1

vattenområ-ochmark-användningenfrågorsådanaBehöver avom
behöverellerutredasflera kommunerangår gemensamtden som

kommersamordnas ochplaneringöversiktliga ut-kommunersflera
stånd påinte till sätt,samordningsverksamheten annatrednings- och

tid ellervissunderregionplaneorgan,regeringenfår ettutse som
regionplanering.verksamhethand dennaskall hatills vidare om

uppgifterhuvudsakligaregionplaneorganetsskallbeslutet anges.I
befintligt kommu-regeringenkanregionplaneorgan ettutseTill

berörda kommu-deförordnaocksåRegeringen kannalförbund. att
skallkommunalförbund,särskiltbildaskall vara re-ett somnerna

kommunal-skallregionplaneförbundsådantFörgionplaneorgan. ett
avvikande be-måni dentillämpas1985:894förbundslagen

kapitel.i dettameddelasintestämmelser
förregionplaneringFörregionplanering förFör

finnsi vissa länkommunernalänStockholmsikommunerna
bestämmelser.särskildabestämmelser.särskildafinns

beslutaRegeringen fårjanuari 1999.den 1kraftiträderlagDenna
ti-dockjanuari 1999,den 1tidigarekraft äniskall trädalagenatt

1996.januariden 1digast

1 1992:1769.omtrycktLagen
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tillFörslag5

kommunallagenändring iLag om

1991:900

1991:9OO1kommunallagenföreskrivs 2 kap. 6 §Härigenom att
1995.vid utgången årgällaupphöraskall att av

1 1995:154.omtrycktLagen
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till6 Förslag
ändring i lagen 1979:41 lLag om

indelning iändringar i Sverigesom

landstingochkommuner

i fråga 1979:411 ändringar iHärigenom föreskrivs lagenom om
landstingindelning iSveriges kommuner och

landstings-i övergångsbestämmelserna ordetdels punkt 4att av
landsting ii olika böjningsformer skall bytaskommun ut mot

motsvarande form,
följandeskall ha lydelse,dels 2 kap. 5-9att

införas paragrafer, 8 §§,dels det i lagen skall treatt nya a-c av
följande lydelse.

Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

kap.2
5 §

indelningsändring träder i indelningsändring träder iEnEn
januarijanuari år kraft den det årkraft den det 1l som som

ändring- ändring-i beslutet bestäms i beslutetbestäms om om
ändringen sådanOm ären. en. av

omfattning landstingatt ett en-
ligt indelningen inteden nya

företrädas de gamlabör av
ändringenfullmäktige, träder

januarii kraft den året efter1
i riketdet år då val hela av

fullmäktige har ägt rum.
indelningsändring enligt första stycket skallbeslut 1 §Ett om

kraft.innan ändringen skall träda i Om detmeddelas årsenast ett
vid tidpunkt,finns synnerliga skäl, får beslutet meddelas en senare

inte åtta månader före ikraftträdandet. Ett beslutdock än omsenare
enligt stycket skall meddelasindelningsändring 1 § andra tresenast

i kraft.månader innan ändringen skall träda

1 Lagen omtryckt 1988:198.
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6§
indelningsändringSedan Sedan indelningsändringen en

har beslutats, kan landsting har beslutats eller, indel-ett om
indelningenenligt för-den ningsdelegerade skall utsesnya en-

rättigheter iklädaoch ligt 8 b sedan delegeradevärva
sig skyldigheter. har valts, kan landstingett en-

ligt den indelningen för-nya
rättigheter och iklädavärva

sig skyldigheter.

7§2
tidenUnder tiden mellan beslutet Under mellan beslutet

indelningsändring änd-och indelningsändring eller,om om
ringens ikraftträdande skall indelningsdelegerade skallom
den beslutanderätt till- enligt 8 b valet de-utsessom av
kommer landstingsfullmäktige legerade och ändringens

företrädare för ikraftträdandeutövas skall den beslut-av
landstinget enligt den in- tillkommeranderättnya som
delningen, beslutet sträck- landstingsfullmäktige utövasom

tillsina verkningar tiden landstingetföreträdare förer av
efter ikraftträdandet. enligt den indelningen,nya

beslutet sträcker sina verk-om
ningar till tiden efter ikraftträ-
dandet.

Företrädare för landstinget enligt den äldre indelningen får under
tid sådan beslutanderätt endast i frågor uteslutan-utövasamma som

de detta landsting och inte sträcker sina verkningar tillavser som
tiden efter ikraftträdandet.

8§3
fråga företräda fråga företrädaI rätten I rättenatt attom om

landsting berörs landstingde de berörssom av en ensom av
indelningsändring tillskall indelningsändring tillskall

ändringen träder i kraft ändringen i kraftdess dess träder
landstingsfullmäktige landstingsfullmäktigegälla gällaatt att

i varje landsting företräder i varje landsting företräder

2 1991:1693.Senaste lydelse
3 Senaste lydelse 1991:1693.
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enligtlandsting såväl denenligt såväl dettalandsting dendetta
indelning-äldre denindelning-denäldre nyasomnyasom

inte följer 8annat aaven, omen.
eller 8 b

indelningsändring skallOm en
januari är-i kraft den Iträda

ri-då val i helaefter det äret
landstingsfullmäktigeket av

de nyvaldaskallhar ägt rum,
landstingi detfullmäktige som

samrnanläggningbildas genom
företrädalandsting ävenav

landsting enligt den äld-dessa
indelningen.re

ändringenInnebär att ett
dellandsting delas eller att en

tilllandsting överförs ettettav
regering-landsting, fårannat

landstingetförordna att en-en
indelningenden äldreligt

ändringentiden till dessunder
skall företrädasi kraftträder
fullmäktige ochde gamlaav

tjänstgöring först dåderasatt
skall upphöra.

inne-indelningsändringOm en
bildaslandstingbär nyttatt ett

ändringen äreller annarsom
omfattning lands-sådan attav

indel-enligt dentinget nya
företrädasningen inte bör av

landstingsfullmäk-de gamla
regeringen bestäm-tige, skall

enligt denlandstingetattma
företrä-indelningen skallnya

indelningsdelegeradedas av
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från det dessa tillhar valtsatt
de nyvalda fullmäktigedess

sin tjänstgöring.börjar Om
sådana delegerade finns be-

istämmelser lagen 1979:412
indelningsdele-kommunalaom

gerade.

8c§
beredningen verkstäl-För och

ligheten i ärenden som avser
enligt in-landstinget den nya

delningen får de nyvalda
landstingsfullmäktige till dess

iindelningsändringen träder
indelningsdelege-kraft anlita

arbetsutskott och kom-rades
mittéer nämnder och be-samt

lands-redningar i den eller de
in-ting berörsnärmasts0m av

delningsándringen.

9§4
tidentiden mel- Beslut, under mel-Beslut, under somsom

indelnings- indelningsänd-lan beslutetlan beslutet omom
indelningsdele-ändringens ikraft- ring eller,ändring och om

landstings-trädande fattas skall valetgerade utses,av av
fullmäktige, landstingssstyrel- delegerade och ändringens

nämnd lands-eller hos ikraftträdande fattasannansen en av
enligt landstings-landstinget, överklagas tingsfullmäktige,

i 10 kap.bestämmelserna styrelsen eller en annan
kommunallagen 1991 :900. nämnd hos landstinget, över-

ienligtklagas bestämmelserna
kap. kommunallagen10

1991:900.
landstinget,överklagas, förutom medlemmarbeslut fårEtt avav

indelningsändringenlandsting ochandra berörsockså avavav som
landsting.sådantmedlemmar ettav

4 1995:46.lydelseSenaste
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Om länsrätten eller kammarrätten har upphävt beslut eller för-ett
bjudit verkställs,det får domstolens beslut överklagas ocksåatt av

landstingandra berörs indelningsändringen och med-som av av
lemmar sådant landsting.ettav

Denna lag träder i kraft den januari1 1996.
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tillFörslag7

ändring iLag lagen 1979:412om

indelningsdelegeradekommunalaom

Härigenom föreskrivs 9-12, 14, 15, 17, 18, 20, 22att
och 23 §§ lagen 1979:412 indelningsdelegeradekommunalaom

följandeskall ha lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1§
regeringenOm enligt kap.1 Om regeringen enligt kap.1

§ lagen 1979:41117 eller17 § 2 kap. 8 b § lagenom
ändringar i Sveriges indelning 1979:411 ändringar iom
i kommuner och landsting be- Sveriges indelning i kommu-

kommun skallstämmer och landsting bestämmeratt en ner
företrädas indelningsdele- kommun eller lands-att ettav en
gerade, skall delegerade och ting skall företrädas indel-av

från varje kom-ersättare ningsdelegerade, skall delege-utses
område helt eller rade och frånersättaremun vars utses
ingådelvis skall i kommunen varje kommun eller landsting,

enligt den indelningen. område helt eller delvisnya vars
skall ingå i kommunen eller
landstinget enligt in-den nya
delningen.

delegerade skallOm utses Om delegerade skall utses
kommun, fast-från än från kommun elleränmer en mer en

regeringen antalet dele-ställer landsting, fastställerett reger-
och från varjegerade ersättare ingen antalet delegerade och

Är kommunernakommun. frånersättare ochen- var en av
Ärantalet, skall fast-detta dem. kommunerna ellerse om

i enlighetställas med det. landstingen antalet,ense om
Om delegerade skall utses skall detta fastställas i enlighet

från endast kommun, be- med det.en
slutar kommunfullmäktige i Om delegerade skall utses
denna kommun antalet de- från endast kommun ellerom en
legerade och ersättare. landsting, beslutar fullmäk-ett

tige i den kommunen eller det
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delege-landstinget antaletom
ochrade ersättare.

2§1
skallDelegerade och ersättareskallDelegerade och ersättare

fullmäktige inomväljaskommunfullmäktigeväljas avav
efter dettrettio dagarefter dettrettio dagarinom attatt

landstingetellerbeslutet kommunenñck delkommunen av
in-beslutetindelningsändringen eller ñck del omavom
viddelningsändringen ellertidpunktvid den somsenare

tidpunktValbar denbestämmer.regeringen som re-senare
Valbargeringen bestämmer.ellerledamotden ärär som

ellerledamotdenfullmäktige i kom- äräriersättare som
fullmäktige. Före-ii ersättareFöreskrifterna 2 §munen.

i § lagenskrifterna 21992:339lagen propor-om
proportionellt1992:339därvidskalltionellt valsätt om

tillämpas.därvidskallvalsättintetillämpas. Om ersättarna
inte väljsOm ersättarnaskall detproportionellt,väljs pro-

viddet valetportionellt, skalliockså bestämmasvid valet
i vilkenockså bestämmasskalldeordningvilken som

inskall kallasordning detjänstgöring.tillkallas in som
tjänstgöring.till

skalldelegeradeOm utses
landsting ochfrån än ettmer

landsting berörsde är en-som
regeringen be-fårdet,se om

påvalet skall skesluta att
landstingMedsätt.annat av-

härvid också kommun somses
landsting.ingår iinte

l 1991:1694.Senaste lydelse
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underrättaslänsstyrelsenskall genastharvalet ägtSedan rum,
valts.harvilka somom

skall 6 kap.tjänstgöringstiden,avgår underdelegeradOm en
tillämpas.1991:900kommunallagen14 §

4
delegeradedeförordnamöjligt attskallLänsstyrelsen snarast aven

tilldär,föra ordetochsammanträdetförstakungörelseutfärda om
valts.ordförande hardess

minstskallKungörelsenminstskallKungörelsen enen
sammanträdesda-föreveckasammanträdesda-förevecka

ianslagstavlanpåanslåsianslagstavlananslås på gengen
landstingellervarje kommunvaltharvarje kommun som

ochdelegeradevaltharinomochdelegerade somsamma
medtid sändasinomtillmedsändastid posten samma
ochdelegeradvarjetilldelegerad och ersättare.varje posten

införsKungörelsensamtidigti ersättare.införsKungörelsen
därtidningari desamtidigtkommunendärtidningarde

landstingetellertillkännagivanden kommunensådanainför
tillkännagivandeninför sådana§ kom-10i kap.5avsessom

kom-10 §i kap.51991:900.munallagen avsessom
:900.1991munallagen

7
§kap. 8i 5Bestämmelsen§8i kap.Bestämmelsen 5

1991:900kommunallagen1991:900kommunallagen
sammanträ-kungörelsesammanträ-kungörelse omomomom

tillämpasfullmäktigemedkommunfullmäktige demedde
i frågamotsvarande sättpåmotsvarande sättpåtillämpas om

delegerade.medsammanträdesammanträde medfrågai om
påanslåsskallKungörelsenskallKungörelsendelegerade.

varje kommunianslagstavlani varjeanslagstavlanpåanslås
valtharlandstingellerdelege-valtharkommun somsom

i deoch införasdelegeradetidningari deinförasrade och
ellerdär kommunentidningarinför tillkänna-där kommunen

tillkännagiv-införi kap. landstinget5givanden avsessom
§10i kap.5andenlag.nämnda§1O avsessom

nämnda lag.

2 1694.1991:lydelseSenaste
3 1991:1694.lydelseSenaste
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9§
Varje delegerad har röst.en

Rätt delta i delegerades Rätt delta i delegeradesatt att
överläggningar i be- överläggningar i be-men men
sluten har även sluten har även

ordföranden eller vice ord- ordföranden eller vice ord-
förande i arbetsutskott eller förande i arbetsutskott eller
kommitté i §14 kommitté i 14 §som avses som avses
eller i kommunstyrelsen i eller i styrelsen i kommunen en
kommun har valt delege- eller landsting har valtsom ett som
rade, delegerade,
2. ordföranden eller vice ord- 2. ordföranden eller vice ord-
förande i nämnd eller i förande i nämnd eller iannan annan
beredning i kommun beredning i kommun elleren som en
har valt delegerade vid hand- landsting har valtett som
läggningen ärende delegerade vid handläggningenettav som
har beretts nämnden eller ärende har berettsettav av som
beredningen och vid besvaran- nämnden eller beredningenav
det interpellation och vid besvarandetav en som av en
har framställts till ordföranden interpellation har fram-som
i nämnden eller beredningen, ställts till ordföranden i nämn-
3. ledamöter i det arbetsut- den eller beredningen,
skott i 14 § eller i ledamöter i det arbetsut-som avses
kommunstyrelsen i kommun skott i 14 § eller ien som avses

har valt delegerade och styrelsen i kommun ellersom en
sådana ledamöter i styrelsen landsting har valtett som
för sådant kommunalt delegeradeett och sådana leda-
företag i 3 kap. 17 i styrelsen förmöter sådantsom avses ett
och 18 §§ kommunallagen kommunalt företag som avses
1991 vid:900 besvarandet i 3 kap. 17 och 18 §§ kommu-av

interpellation har nallagen 1991:900 vid be-en som
överlämnats för besvaras svarandet interpellationatt av en

dem, har överlämnats förav attsom
4. i den mån delegerade har besvaras dem,av
beslutat det, ledamöter eller i4. den mån delegerade har

iersättare arbetsutskott beslutatett det, ledamöter eller
eller kommitté i iersättare arbetsutskotten som avses ett
14 § ieller kommunfullmäkti- eller kommitté ien som avses

kommunstyrelsen, någon 14 § eller i jñzllmäktige, styrel-ge,
nämnd eller beredning i någon nämnd ellerannan sen, annan

4 Senaste lydelse 1991:1694.
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elleri kommunberedningvaltharkommun ensomen
valtharlandstingdelegerade. ett som

delegerade.
kallafårDelegeradekallafårDelegerade enen

elleri kommuntjänstemankommunitjänsteman ensomen
de-valtharlandstingellerdelegeradevalthar ett somen

sak-särskildellerför legeradesakkunnigsärskild att en
upplys-meddelavid kunnig förupplysningarmeddela attett

sammanträde.vidningarsammanträde. ett

ibeslutaskallDelegeradeibeslutaskallDelegerade
väcktsharärendenväcktsharärenden avsomavsom

kommittéellerarbetsutskottkommittéarbetsutskott eller1
. i 14i 14 avsessomavsessom

delegerad2.delegerad mo-2. genomenmo-genomen
tion,tion,

istyrelsenfullmäktige ellercentral för-regeringen, en
landstingellerkommunläns-valtningsmyndighet eller etten

delegerade.valthareller,styrelsen som
ellerkommunfullmäktige

i kommunkommunstyrelsen en
delegerade.valtharsom

48-36-46 och18-20,i kap.§ och 511i 4 kap.Föreskrifterna
på delegera-ocksåtillämpas1991:900 skallkommunallagen62 §§

ordförande.och derasde
och frågorInterpellationerfrågorochInterpellationer

§§49-56i kap.5§§49-56i kap.5 avsessomavsessom
framstäl-fårkommunallagenframställas,fårkomunallagen

iordförandentillförutomlas,iordförandentillförutom
i kom-ocharbetsutskotteti kom-ocharbetsutskottet enen

iordförandentillmitté,i ävenordförandentillmitté, även
i någonellerstyrelsennågoniellerkommunstyrelsen annan

beredning inämnd ellerberedning iellernämnd enannan
landstingellerkommunvalthar ettkommun somen

delegerade.valthardelegerade. som
TillkännagivandenTillkännagivanden av-somsom av-

kommunalla-§62i 5 kap.kommunalla-§i kap. 625 sesses

5 1992:348.lydelseSenaste
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skall ske anslagstavlan skall ske anslagstavlangen gen
i varje kommun har valt i varje kommun och landstingsom
delegerade. har valt delegerade.som

Så delegerades protokoll Så delegerades protokollsnart snart
har blivit justerat, skall har blivit justerat, skallen en
avskrift protokollet över- avskrift protokollet över-av av
lämnas till arbetsutskottet och lämnas till arbetsutskottet och
till kommunstyrelsen i varje till styrelsen i varje kommun
kommun har valt delege- och landsting har valtsom som
rade. Utdrag protokollet delegerade. Utdragav av pro-
skall tillställas den kommitté tokollet skall tillställas den
eller nämnd vilken har kommitté eller nämnd
uppdragits verkställa dele- vilken har uppdragits verk-att att
gerades beslut. ställa delegerades beslut.

14 §
För beredning verkställighetoch skall delegerade arbetsut-utse ett
skott. För sådana uppgifter får delegerade dessutom ellerutse en
flera kommittéer.

Delegerade får för bered- Delegerade får för beredning
ning och verkställighet också och verkställighet också anlita
anlita nämnder och bered- nämnder och beredningar i en
ningar i kommun har kommun eller landsting,etten som
valt delegerade. har valt delegerade.som

15
Ledamöter och i arbetsutskottetersättare eller i kommitté väljsen
för tiden till dess indelningsändringen träder i kraft till det antal

delegerade bestämmer. Antalet ledamöter i arbetsutskottet fårsom
dock inte mindre fem.änvara

I fråga valbarhet till le- frågaI valbarhet till le-om om
damot eller i arbets-ersättare damot eller i arbets-ersättare
utskottet eller i kommitté utskottet eller i kommittéen en
tillämpas 4 kap. och5 6 §§ tillämpas 4 kap. 5 och 6 §§
kommunallagen 1991 900 kommunallagen 1991 900: :. .
Därvid skall iakttas, Därvidutöver skall iakttas, utöveratt att
delegerad och för de- delegeradersättare och för de-ersättare
legerad endast den legerad endast denär ärsom som

5 Senaste 1991:1694.lydelse
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inom området förfolkbokfördområdet förfolkbokförd inom
landstingetellerin- kommunenenligt denkommunen nya

indelningenenligt ärOm dendelningen valbar.är en nya
ledamot ellerupphör Valbar. Omellerledamot ersättare en

val-upphörupphör hansvalbar, ersättare attatt varavara
uppdragupphör hansbar,uppdrag genast.

genast.
från hansellerbefria ledamot ersättareDelegerade skall en

inte talar det.särskilda skälvill avgå ochhanuppdrag, motom
vid be-proportionellt, skall valet ävenväljsinteOm ersättare

tjänstgöring.in tillskall kallasordning i vilken dedenstämmas

8iBestämmelserna 4 kap.i kap. 8Bestämmelserna 4
14,10, 11,§§, 6 kap.och 1110, 11, 14,§§, 6 kap.och 11

i kap.718 och 23-31i kap.§§ 718 och 23-31 samtsamt
1991:900kommunallagen1991:900kommunallagen

arbetsut-i frågatillämpasarbetsut-i frågatillämpas omom
kommittéer. Såda-ochskottetkommittéer. Såda-skottet och

tillkännagivandentillkännagivanden som av-nasom av-na
andra stycketi kap. 30 §6andra stycketi 30 §6 kap. sesses

påskall skekommunallagenpåskall skekommunallagen
varjei kommunanslagstavlanvarje kommunianslagstavlan

valtlandsting, hardelegerade. ellervalthar somsom
delegerade.

Arbetsutskottet och kom-och kom-Arbetsutskottet enen
delegeradmitté får kalladelegeradkallamitté får enen

delege-förför delege- eller ersättareeller ersättare enen
kom-ledamotrad,kom-ledamotrad, av enenenaven

tjänsteman hosmitté ellertjänsteman hosmitté eller enen
landstingvalt ellerhar kommunkommun ettsom enen

ellerdelegeradesärskild har valtdelegerade eller somen
sakkunnigsärskild när-vidsakkunnig närvara attettatt en
sammanträde. Denhar vidsammanträde. Den ettsom vara

kallats får,eller harutskottetkallats får, ut-omsomom
kommittén be-ellerdelta skottetdet,kommittén beslutar

i överlägg-inte i det, deltaslutaröverläggningarnai men
inte i besluten.ningarnabesluten. men

handlingarövrigaprotokoll ochkommittésochArbetsutskottets
förtecknas.skall vårdas och

7 1991:1694.lydelseSenaste
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till budget för kom- Förslag till budget för kom-Förslag
indel- enligtenligt den eller landstingetnyamunen munen

ningen skall den indelningen skallgöras gö-upp av nya
Därvid tilläm-arbetsutskottet. arbetsutskottet.ras upp av

§§ kom- Därvid tillämpas 8 kap. 6 och8 kap. 6 och 7pas
1991:900.munallagen 7 §§ kommunallagen

1991:900.
ibudgeten finns bestämmelser 8 kap.fastställandeOm av

8-10 §§ kommunallagen.

eller landstinghar valt En kommunEn kommun ettsom
tillhandahålladelegerade skall delegerade skallhar valtsom

delegerades verk-medel för tillhandahålla medel för dele-
Om kom- gerades verksamhet.samhet. änmer en

kommunskall tillhandahålla Om änme- mer enmun
skyldigheten för-del, skall landsting skall tillhan-eller ett

idelas mellan kommunerna skyldig-dahålla medel, skall
till antal skat-förhållande det heten fördelas mellan kommu-

och skatteörentekronor landstingen i för-ellersom nerna
enligt 1965:269 medlagen hållande till det antal skatte-
särskilda bestämmelser kronor och skatteörenom som en-
kommuns och menig- ligt medlagen 1965:269 sär-annan
hets utdebitering skatt, skilda bestämmelser kom-av om

ligga till grund förskall menighetsoch ut-m.m. annanmuns
bestämmandekommunernas debitering skatt, skallav m.m.
förskattesatsen ligga till grund för kommuner-uttagav av

skatt för det år då beslutet eller landstingens bestäm-om nas
indelningsändringenmeddelas. förmande skattesatsen ut-av
Om endast del kom- skatt för det år då be-tagen av en av

enligtingår i kommunen indelningsändringenslutetmun om
indelningen, för-den skall meddelas.nya

i förhållande tilldelningen ske delOm endast en av en
och skat-antalet skattekronor landsting in-kommun eller ett

kommundelen.för den iteören går kommunen eller lands-
indel-tinget enligt den nya

ningen, fördelningenskall ske
i förhållande till antalet skatte-

för denkronor och skatteören

8 1991:1694.Senaste lydelse
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delen kommunen ellerav
landstinget.

revisorer minst lika mångaväljer eller flera ochDelegerade tre re-
och kommittéernasskall granska arbetsutskottetsvisorsersättare som

revisorsersättare,till revisor ellerfråga valbarhetverksamhet. I om
tillämpasupphör och till avsägelse be-valbarhetenverkan rättattav

i arbetsutskottet.ledamöter ochi 15 § ersättarestämmelserna om
år dåRevisorerna skall detskall det år dåRevisorerna

indelningsändringen ii träderindelningsändringen träder
kraft berättelseberättelsekraft om re-re- avge enen omavge

revisionen till full-till sultatetrevisionen kom-sultatet avav
mäktige i kommunen ellermunfullmäktige i kommunen

indelningen. landstinget enligt denenligt den nyanya
indelningen. Fullmäktige skallvidFullmäktige skall samman-

före utgång-detta år vid sammanträdeföre utgångenträde av
ansvarsfrihet skall detta år beslutabesluta om an-en avom

svarsfrihet beviljas ellernågon åtgärd skallbeviljas eller om
åtgärd för beva-någonför bevara kommunens rätt attatt om

lands-vidtas. kommunens ellerskall ra
skall vidtas.tingets rätt

revi-i övrigt bestämmelsernarevisionen tillämpasfrågaI omom
1991:900.i kommunallagension 9 kap.

arbets-Beslut delegerade,delegerade, arbets-Beslut avav
kommittéer ellerkommittéer eller utskottet,utskottet,

fårfår partssammansattapartssammansatta organorgan
bestämmel-enligtenligt bestämmel- överklagasöverklagas

i kommunalla-lO kap.i 10 kap. kommunalla- sernaserna
får1991:900. BeslutenBesluten får1991:900. gengen

varje kommunöverklagasvarje kommunöverklagas avav
landsting har valtdelegerade och ellerhar valt somsom

delegerade och den ärmedlemden är av somav ensomav
sådan kommunmedlemsådan kommun. av en
landsting.eller sådantett

9 1991:1694.Senaste lydelse
10 1995:47.Senaste lydelse
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10 kap. 14 § kommu- När lO kap. 14 § kommu-När
tillämpas tillämpasnallagen gäller, nallagen gäller,om om

kammarrätten länsrätten eller kammarrättenlänsrätten eller
besluthar upphävt beslut eller har upphävt ellerett ett

förbjuditförbjudit det verkställs, det verkställs,att att att att
får domstolens fårdomstolens beslut beslutöver- över-

klagas kommun klagas kommunäven ävenav en av en
valt delegerade och landstinghar eller har valtettsom som

medlemden delegerade och denär ärsom av en som
sådan medlem sådan kommunkommun. enav

landsting.eller sådantett
iBestämmelserna 10 kap. 15 § kommunallagen rättelseom av

verkställighet tillämpas beslut delegerade, arbetsutskottet,av
kommittéer eller partssammansatta organ.

i kraft den januari 1996.lag träder 1Denna
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Inledning1

Uppdraget1.1

direkti-Enligtaugusti 1992.tillkallades den 27Regionberedningen
uppgifttillhaftberedningen att,bilaga 1 har1992:86; seven

ochRegionutredningengjortsanalyserdegrundval avsomav
offentligadenförslagutredningsmaterial, utformaaktuelltövrigt om

nivå.regionalindelninguppbyggnad ochverksamhetens
i korthetkanuppdragberedningenstillbakgrundenBeträffande

följande.sägas
delsförutredaresärskildregeringen atttillsatte1991Våren en

uppbyggnadregionala samtverksamhetensoffentligadenanalysera
struk-framtidaalternativ förolikamedperspektivstudie engöra en

med dennackdelarochför-analyseradels1991:30, nu-dir.tur
föråtgärderföreslåSverigeilänsindelningen västra samtvarande

1991:31.dir.nackdelarnamedtill rättakommaatt
betänkandenaijuni 1992iförslagsinapresenteradeUtredaren

bilagorjämte1992:63perspektivstudie SOUrollerRegionala en-
SOUutvecklingiregionVästsverigeoch 651992:64SOU samt -
underremissbehandladesbetänkandetsistnämnda1992:66. Det

1992.hösten
Kris-ilandstingenochkommunförbundenhemställdemaj 1992I

regeringenhoskommunMalmöMalmöhus länochtianstads samt
regionalförändradmedförsöksverksamhetbedrivafå upp-attom

Skåne.landskapetgiftshantering i
juniiregeringentillskrivelseianfördeLandstingsförbundet en

Västsverige.ifriregioninrättasbordeförsökpådet1992 enatt
Västsverigeutredning-februari 1993den 25beslöt attRegeringen

skulleanledning däravmedremissyttrandenaochbetänkandeens
överväganden.fortsattaförRegionberedningentillöverlämnas

delbetänkandet Väst-1993novemberipresenteradeBeredningen
Betänk-1993:97.SOUförändringiregionerSkånesverige och -

remissvarensammanställningEnremissbehandlats.harandet av
1994:110.Dstillgängligfinns
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Förutom Regionberedningens direktivnämnda och deovan gene-
rella direktiv vartill hänvisades i dem dir. 1984:5, 1988:43 och
1992:50 har gällt ytterligare generella direktiv för beredningens ar-
bete. Dessa har dels prövning offentliga åtagandenavsett dir.en av
1994:23, dels analys jämställdhetsaspekter dir. 1994: 124.en av

1.2 Arbetets bedrivande

Regionberedningen har, i enlighet med direktivens grundläggande
riktlinjer fånga problem, önskemål ochatt synpunkter iom upp
olika delar landet, haft brett och arbetssättöppet underett helaav
utredningstiden. Detta kom till uttryck inte minst den sär-genom
skilda politiska referensgrupp i Västsverige, knöts till bered-som
ningen i samband med utarbetandet delbetänkandet, och de hear-av
ingar då också hölls i Västsverige och Skåne. Därutöver ochsom
därefter har antal kontakter och sammanträffandenett stort ägt rum
och samråd förekommit med olika intressenter i regionfrågan. Ini-
tiativ härtill har tagits såväl från beredningens berörda intres-som

sida. Beredningen har haft kontakt med länsstyrelser,senters lands-
ting, kommuner, Vägverket, Banverket, Luftfartsverket, Sjöfarts-
verket, Arbetsmarknadsverket, Skogsstyrelsen, Statens jordbruks-

Överstyrelsenverk, för civil beredskap med bl.a. Lantbrukar-samt
Riksförbund och Stiftelsen Skånsk Framtid.nas

Utländska kontakter har också förekommit. För skaffa erfaren-att
heter dels från regionaliseringsprocessen i Frankrike, dels de svens-
ka regionernas närmande till Europa och EU genomförde Regionbe-
redningen den 13-15 oktober 1994 studieresa till Frankrike ochen
Belgien. I Frankrike ägde sammanträffanden bl.a. med företrä-rum
dare för inrikesdepartementetoch i Parissenaten med företrä-samt
dare för regionrådet och regionprefekturen i Lorraine i Metz. I
Bryssel sammanträffade beredningen med företrädare för Västsveri-

Sydsveriges och Stockholmsregionens EU-representationskon-ges,
tor.

Regionberedningen har varit företrädd vid olika debatter, semina-
rier Beredningen vidare tillarrangörerna denm.m. var en av re-
gionkonferens Utsikt framtidens regionermot anordnadessom- -
i Stockholm den 19 oktober 1993 tillsammans med Civildeparte-

Landstingsförbundet och Svenskamentet, Kommunförbundet.
Samråd har under utredningsarbetet skett med Fri- och rättighets-

kommittén Ju 1992:01, Kommittén S 1992:04 hälso- ochom
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och2000, Plan-organisation HSUfinansiering ochsjukvårdens
Miljöorganisationsutredningen1992:03byggutredningen M samt

kommit-andraförekommit också medharKontakter1993:04.M
téer.

utred-följandesigremiss överefterRegionberedningen har yttrat
ningsbetänkanden:

1993:27,SOUMiljöbalk-
1993:70,småföretagsutveckling SOUförStrategi-

SOUoch bolagmyndighetifastighetsverksamhetochKart--
1993:99,

ochsamordningfinansiering,fastighetsverksamhetochKart- --
1994:90.författningsreglering SOU

revisorersRiksdagensremitteratsvidareharberedningenTill rap-
199394:RR8.jfr förs.djurskyddTillsynI99394:5port av

tillfälleRegionberedningenKammarkollegiet har berett yttraatt
augusti18hemställan denlänKopparbergsiLänsstyrelsenssig över

skallmyndighetenbeteckningen påofficielladen1993 varaattom
Dalarna.Länsstyrelsen

framställningarSärskilda1.3

framställ-flertalställning tillhaftRegionberedningen har ettatt ta
följ andeärenden kan sägas.Beträffande dessaolika slag.ningar av

12regeringen dentillskrivelseiansökteFalköpings kommun
landstingsfri kommun.s.k.få bliförsök,på1992februari att,om

fram-motsvarandegjordeSöderhamns kommunerVellinge och
Ärendenajuni 1993. över-och den 16maj l99326ställningar den

handläggning.Regionberedningen förtilllämnades
ochdemokrati-bl.a.åberopadesframställningarnastöd förTill

effektivitetsskäl.
länGävleborgsochMalmöhusSkaraborgs,iLandstingen av-

framställningarna.styrkte
Regionberedningenavstyrktefebruari 1994skrivelse den 7I

avsåg för-debl.a.konstateradeBeredningenframställningarna. att
de rördenivåregionaloch intelokalpå samt attsöksverksamhet

uppgifter,offentligadebegränsad delhanteringen varsomavenav
konstateradesVidareöverväganden. attberedningensföremål för

stödtillregionerberördauppslutning ibredadenförelågintedet
ansågberedningen utgöraförändringarna,önskadeför de ensom

genomföras.kunnaskullesådanaförutsättning förförsta att
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Moderata samlingspartiet, kristdemokratiska samhällspartiet, cen-
terpartiet, folkpartiet liberalerna, socialdemokraterna, vänsterpartiet

miljöpartietoch de i Jämtlandsgröna län hemställde i skrivelseen
till Regionberedningen den januari18 1993 försöksverksamhetom
med ändrad samhällsorganisation i Jämtlands län.

framställningenI anfördes bl.a. rådslag hade iägt länetatt rum
under hösten 1992, vilket hade lett fram till enighet mellan parti-en

politiskademokratiskadet samhällsarbetet i fram-ävenatterna om
tiden borde ha Jämtlands län geografiska bas. Man ansåg attsom
frågor länets utveckling borde hanteras i helhetsperspektiv,ettom
grundat på den kommunala självstyrelsens principer. Därigenom
skulle bäst till den utvecklingskraft och den kännedomtas vara om
regionens förhållanden, finns i länet. Det skulle också bliegna som
möjligt få till stånd samlat, offentligt forum för demokra-att ett en
tisk debatt länets problem och möjligheter.om

Ett direktvalt länsfullmäktige med egembeskattningsrätt borde
skapas. Till fullmäktiges ansvarsområde borde hänföras frågor rör-

sjukvård,ande näringsliv, kommunikationer, utbildning och kultur,
miljö, övergripande fysisk planering olika former intresse-samt av.
bevakning. Samtidigt betonades vikten ytterligare uppgifterattav
kunde föras till primärkommunerna,över bl.a. beträffande primär-
vård, näringslivsfrågor, utbildning och kultur miljö- och plane-samt
ringsfrågor. Sambandet mellan länsfullmäktige och primärkommu-

borde förstärkas för tillgodose behovet bredare för-attnerna av en
ankring olika beslut.av

Länsstyrelsen i Jämtlands län landshövdingen ställde sig avvis-
ande till framställningen och ifrågasatte hur regionen skulle klara
sina åtaganden det statliga stöd utgår i Vidaredag.utannya som
hävdades ingen kritik riktats den nuvarande ordningenatt mot samt

det finns väl utvecklat samarbete med kommunerna.att ett
Jämtlands läns landsting positivt och förklarade sig berett attvar

stödja försöksverksamhet.en
Kommunförbundet Jämtland konstaterade för det första detatt

förekommer dubbelarbete och antalet regionala aktörer äratt stort.
Subsidiaritetsprincipen åberopades stöd för uppgifter i förstaattsom
hand borde föras till kommunerna. Kritik riktades därvid mot att
förslaget inte hade den utgångspunkten, i stället lade bevisbör-utan
dan på kommunerna i fråga vilka uppgifter skall föras dit.om som

Regionberedningen, erinrade det då nyligen presenteradesom om
delbetänkandet Västsverige och Skåne, uttalade i skrivelse denom
21 januari 1994 bl.a. den ansåg framställningen från Jämtlandatt

intressantutgöra exempel på försöksverksamhet regionalmedett
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kunnaskulle utgöraochborde ettsjälvstyrelse uppmuntras somsom
Västsverigeiförsöksverksamhetenföreslagnatill denkomplement

detberedningenansågJämtlandbeträffandeOckså attSkåne.och
organisa-väljaförsöksverksamhetförmöjlighetfanns att sammaen

försöks-till lagförslageterbjudits enligtlösning,toriska omsom
regionförbund.medverksamhet

remissbe-Jämtlandsärendet hariskrivelseRegionberedningens
finns tillgäng-remissvarenbilagor ochinkl.Skrivelsenhandlats.

C94265FOU.dnrCivildepartementetiliga
landstingStockholms länsochStockholms läniLänsstyrelsen

delbe-Regionberedningensremissyttranden överi sinahemställde
föreslåskulleberedningenSkåneVästsverige ochtänkande attom

regionalaöverföringmedStockholms läniförsöksverksamhet aven
landstinget.tilllänsstyrelsenfrånuppgifter

möj-uppnå störstaöverföring skullesådanmedSyftet attvaraen
innehåll.kvalitativaverksamhetenssäkerställatydlighetliga samt

förvaltningsuppgifter.vissaförborde görasUndantag rena
iönskemålenframfördatill deställningRegionberedningen tog

tilldärvidhänvisadeBeredningen1994.april25skrivelse denen
Jämtlandfrånframställningenanledning samtmedsin skrivelse av

ökatönskemålenframställdade ettvidare bl.a.uttalade att om
viktigafrågor ärhanteringeninflytandedemokratiskt över somav

tidigareberedningensmedi linjeheltregionen lågför den egna
kundeBeredningengrundläggande synsätt.ochställningstaganden

uttryckkommit tillsträvandensig till deanslutasåledes genomsom
initiativen.gjordade

aktuellaanledning demedskälintefannBeredningen att av
bered-förslagdeåtgärderytterligare utövervidta någraönskemålen

tidigare lämnat.ningen
önskemålenframställdamening deRegionberedningensEnligt var

diskussioni ännuförstabetrakta stegnärmast ett somatt ensom
konkretiseringkomplettering ochochavslutatsinte hade avatt en

Bl.a.behövdedärför göras.eftersträvadesdetaljivad som mera
länsövergripandeuppgiftermening deberedningensenligtmåste av

de hantera-fördelskullevilka detbeträffandekaraktär omvara en
defini-myndighetstatligföri ställetsjälvstyrelseorgandes enettav

hade skett.vadklarare änoch avgränsas someras
1994januari3skrivelse deniGotlands läniLänsstyrelsen tog en

samord-vidareutveckladmedförsöksverksamhetfrågan enomupp
års1991länsstyrelsenpekadeskrivelsenlänsförvaltning. Inad

förstaidetanfördelänsförvaltning ochsamordnad attmedreform
effektervilka närmareoch prövasgrundligen utredas ettbordehand
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myndighetersamarbete mellan inom område,avgränsatett t.ex.
Gotland, kunde ha. Länsstyrelsen framhöll vidare Gotlandatt vore

lämpligt försöksområde för förutsättningarna förutrönaett att en
länsförvaltningÅvidareutvecklad samordnad

skrivelse aprilI den 25 1994 Regionberedningenuttaladeen som
sin mening det inte fanns skäl i det skede utredningsarbet-att att av

beredningen befann sigdå föreslå försöksverksamhet medet som en
ökad samordning det slag länsstyrelsen tagit De fråge-av som upp.
ställningar aktualiserats i ärendet borde i istället behandlassom an-
slutning till de generella övervägandena i beredningens slutbetänk-
ande.

Regeringen beslöt vid sammanträde den 8 september 1994 tillatt
Regionberedningen överlämna till regeringen den 13 oktoberen
1993 ingiven skrivelse från skogsvårdsstyrelserna i Kris-gemensam
tianstads ioch Malmöhus län vilken anhölls beredningen skulleatt

samordnaöverväga styrelserna.att
Beredningen har inte fattat något särskilt beslut i det ärendet.

frågan iDen väckta får stället besvarad föreliggan-anses genom nu
de betänkande.
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Historisk återblick2

Inledning2. 1

inledningsvis exposé utvecklingenkapitel breddetta överI görs en
landsting-gäller främst länsväsendets ocksåi vårt land detnär men

utveckling. Därefter redovisas, med tyngdpunkt-ochuppkomstens
världskriget, utredningar, förslag och för-tiden efter andra depåen

Sveriges geografiska indelning och ansvarsför-ändringar gällersom
regional nivå.delningen

förvaltningensregionala2.2 Den ursprung
framväxtoch

Länsväsendet2.2.1 m.m.

medeltiden. siglänsväsendet uppkom under Det rördeDet svenska
till olika fick inomförläningar markdå stormän, rätt attsomom av

ståthållaren börjatskatter. Redan på 1500-talet hadedessa ta upp
landshövding.kallas

administrativ mellannivåSträvandena skapa blevatt meraen
Erik regeringstid 1560-1568. Utveck-systematiska under XIV:s

skulle kallas generalgu-lingen gick vad komma attmot senaresom
ställföreträdande regeringarslagsnärmast ettvernement, som var

förvaltningsområden. Under Johan IIImed regionalt avgränsade
rådde återhållsam1568-1592 och Sigismund 1592-1599 en mera

SverigeSigismund uttryckte saken sålunda: haver lands-utansyn.
i hundrade år varit och kan dem välhövdingar många ännuregerat

sin ed, kall ochförutan, förty härad och lännär göra äm-somvara
landshövdingartillfyllest, lag utvisar, då kan sådanabete som man

väl förutan.vara
infördes olika förslag fram delaslutet 1500-taletMot attomav

i regionalt ståthållarskap och dessafasta, avgränsadelandet att ge
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tidigare organisa-innehavare enhetliga instruktioner; hadeämbetens
tillefter olika rådsförslagtionen skräddarsytts Iperson. ny rege-

viktig del, dockingick länsförvaltningenringsform utan re-som en
länsförvalt-Vid Adolfs trontillträde 1611 hadesultat. Gustav

obeständigt sig.det något och oregleratningen, har översagts,
område, ibland inte.det ståthållare Ko-Ibland fanns över etten

skulle till ämbetetavgjorde inte bara utnämnas ut-vem somnungen
till.finnasdetta huvud skulleockså över tagetoman

förvalt-uppbördsförordning antyder konsekventårs1624 en mera
varje fårIndelningen i blir heltäckande och länningsstruktur. län

förordningenlandshövding eller ståthållare. Isin föreståndare sägs
viför riket och varderahar förordnats helaämbetsmän attatt av

tillordnathärad och deputerat,sina vissa slott, städer, land ochdem
förestå.vi väl kunnaoch många demså attstora som mena

bestående länsindelning-ordningen och dennuvarandeDen ännu
regeringsform, tillkomsitt i 1634 årsi Sverige har somursprungen

förmyndarregering, ledd Axel Oxen-drottning Kristinasunder av
länsindelning med överalltverkligstierna. dåDet envar som en

in i 23 län höv-skapades. Landet deladeslika organiserad styrelse
län jämte överståt-i det egentliga Sverige elvadingedömen, varav

rikssvenska länen räknades, medStockholm. Dehållardömet re-
enligt följande:geringsformens ord,egna upp

altid af riksensöfverstâthållaren i Stockholm,försteden är en-
sitt på Stockholms slott,råd, hafver sätesom

i Upland öfver alt Upland och resi-andre, landshöfdingenden-
i staden,derer i Stockholm

öfver Scharaborgstridie, landshöfdingen i Vestergötlandden-
iresiderandes Schara,län,

Tihäreds lagsagusiunde, landshöfdingen i Småland öfverden-
residerandes i Croneberg,Jöneköpings län,och

landshöfdingen i Väsmanneland öfver Väsmanne-den ottonde,-
i Vesterås,jernbergslagen, residerandessilfver- ochland,

Östergötland Östergöt-öfver altlandshöfdingen itionde,den-
i Linköping,residerandesland,

öfver Söder-landshöfdingen i Södermanland altellofte,den-
residerandes i Nyköping,manland,

landshöfdingen Elfsborgs län och Dal,trettonde, öfverden re--
siderandes i Göteborg,

Öland,landshöfdingen öfver Calmare län ochñortonde,den-
iresiderandes Calmare,
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öfver alle Dalarnei Dalarnalandshöfdingenfemptonde,den-
ved Kopparber-FahlunresiderandesKopparbergslagen,och

get,
Vermeland,Närike ochlandshöfdingen öfversextonde,den-

Örebro,iresiderandes
Norlanden öfver alle Vester-landshöfdingen isiuttonde,den-

Hudvichsvald.iresiderandesLappmarken,ochnorland
be-till 1918landshövdingen, framvarje länifrämsteDen var

i uppgifthadeKB,befallningshavandenämnd Konungens attsom
kungligaadministrera denochuppehållakonungenföreträda samt

lantregering, ochverkligalltsåFrågai länet.staten om envar
ko-sig delegeradavseenden fåttväsentligailandshövdingen hade

inre angelägenheter.såvitt avsåg länetsbefogenheternungamaktens
Överstäthållaren landshövdingarnahade högre äni Stockholm rang

möjlighetRegeringsformenriksråd.alltid attoch skulle gavvara
och Småland,Västergötlandiöverlandshövdingarförordna om

tarf fordrar.ellerriksens heder
Däri slogstillkom 1635.landshövdingeinstruktionenhetligEn

den ko-och ställe,stadi konungenslandshövdingen stodfast att
administre-ochuppehållerdärMaj frånvaroinungsliga H. :tsstaten

6 §rar
.

Damnark-Norgefråntill deLänsindelningen utsträcktes senare
Härjedalen, Got-Jämtland,landskapen1600-taleti mitten vunnaav

Bohuslän.Halland ochSkåne,Blekinge,land,
länsin-oordning röranderått viss1600-talet haunderDet synes

förbestämdaslå fast gränserföga benägenMandelningen. attvar
iantalet län1642på de gamlahålla gränserna.ellerlänen varens

redan 1640 delatsUpplands länhadeSverige Bl.a.egentliga 17.det
landshövding. Efterunderställdespå två, snart gemensammen

Isammanslagning 1654.delning gjordes ånyoytterligare enen
§:stadgades 10regeringsformentilltilläggadditamentårs1660

vidkommer,residenceindelning ochlandshöfdingedömensHvad
observeras,hållas ochkanintet såvi, dettalinne utanså att noga

trångmålgodtyckio efterregeringensochstår till konungens statens
förmeracontrahera,måga demförandringtidernasoch att samme

förandra.eller
län i detfastställdes antaletregeringsformerårsoch 17201719I

överståthållardömet.till tjugo, förutomSverigeegentligadåvarande
till-länVästerbottensochKronobergsStockholms,hade bl.a.Då

Närkesdelades1779ochGävleborgs länbildades1772kommit.
i två.länVärmlandsoch
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1809 års regeringsform föreskrev endast 46 §: Landet skall
förbliva indelat i hövdingedömen under den vanliga lantregering-
en.

Frånsett vissa mindre justeringar har dagens länsindelnjng bestått
sedan 1810, då Jämtlands och Norrbottens län bildades. Förutom
överståthållardömet har antalet län hela tiden varit 24 bortsett från

Ölandåren 1819-1824, då län. 1968 slogs överståthällar-egetvar
dömet och Länsstyrelsen i Stockholms län samman.

Länsbenämningarna har olika historiska Enursprung. grupp av
Älvsborgslän Kronobergs, Malmöhus, mil. namngivnaär efter- -

tidigare befästa slott. En Stockholms, Uppsala,annan grupp -
Kalmar m.fl. har fått efter residensstäderna, också de i Heranamn-
fall med befästa slott. En tredje har givits efter idegrupp namn
länen ingående landskapen. De kan i vissa fall helt eller heltnästan

Östergötlands,sammanfalla med respektive landskap, Gotlandst.ex.
och Hallands län. I andra fall finns väsentliga avvikelser från land-
skapens utbredning. Detta gäller Södermanlands, Västmanlands och
Jämtlands län. De nordligaste länen har fått eftertre äldrenamn
landsdelsbenämningar. Kopparbergs län har namngivits efter in-en
dustriellt betydelsefull iepok vårt lands historia Falu Storagruva,
Kopparberget. Göteborgs och Bohus län har fått sitt namn genom

det bildades 1680att sammanslagning det tidigaregenom en av
självständiga Bohus län med Göteborg och delar Västergötland.av

Varje län har heraldisk symbol. I äldre tidett eget vapen som
ñck landshövdingens privata sigill länet. Underrepresentera senare
delen 1700-talet började egentliga länsvapen komma i bruk. Ettav
för hela landet enhetligt saknades dock länge. Först undersystem
åren 1935-1972 kunde fastställas för samtliga län. En stil-vapen ny
utformning infördes 1992.

Det kan finnas anledning här någrasäga ord också land-att om
skapen.

Landskapsbegreppet har i dag huvudsakligen historisk betydelse.
Landskapsindelningen kan härledas till äldsta tid. Ursprungligen var
landskapen självständiga riken med konungar enandeettegna men

Sverige till enda rike ägde under delenett 1100-av rum senare av
talet viktigtett här tillkomsten ärkesäte i Uppsalasteg årettvar av

Även1164. därefter landskapen dock tämligen självständiga.var
De stiftade själva sina lagar och hade sin domstolsorganisa-egen
tion. Man kan således Sverigesäga under denna tid närmastatt var

betrakta förbundsstat.att som en
Under 1300-talet fick Sverige lagstiftning och land-en gemensam

skapens betydelse minskade. Kopplingen mellan landskapen och in-
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juris-i huvudsak.i bestod dock Lagsagornadelningen lagsagor var
instans mellan häradsrätter-diktionsområden för lagmansrätterna, en

Därefter land-bestod ända till 1849. haroch hovrätterna somna
betydelse i vårt land. Detinte haft någon reellskapsindelningen

påstå, detsärskilt djärvtemellertid knappast ärtorde attattvara
ifortleverlänsbegreppet ännulandskapsbegreppet än somsnarare

särskilt i vissa delarför mångafolkmedvetandet och därmedsom -
referenspunkten det gäller be-naturligablir den närlandet attav -

identitet.regionalasinstämma
Liksomgammal hävd.indelning i härader harlandskapensOckså

i härads-fanns det häradernafanns lagmansrätteri landskapendet
omfatta domsagordockHäradsrätterna kom sedermerarätter. att

häraderna, varför här-betydligt enhetertingslag, dvs. änoch större
jämställda med häradernahistorisk betydelse. Somfick blottaderna

Västmanland.ii och bergslagskeppslag Roslagenräknades ettsex
saknas härader. Därdelen DalarnaochNorrland störreI ansesav

1300-talethäradsindelningen. Företingslagindelningen i ersätta an-
då in-landskapi Götaland. Svealandshärad endastvändes ordet var

i vissabenämningen kvar endastleveri hundraden. Dendelade nu
tidigare städernaSjuhundra Desåsom Lyhundra,häradsnamn, etc.

häradsindelningen.ingår inte i
varit Vissai alltid densamma.Landskapsindelningen har settstort

ursprungligenbestod såledesdock skett. Upplandförändringar har
ochTiundaland, Attundalandfolklandenlandskap: de s.k.treav

efter utvidg-Roden sedermera,Fjärdhundraland dessutomsamt av
intog särställning.Roslagen,1500 benämntning, från som enca

till Småland bestod1296 Upplands lagsaga.slogsDessa avsamman
Njudung och Finnveden.små landskap, bl.a. Värend,antalstortett

biland till Uppland, brötsursprungligen slagsNorrland ett menvar
övri-vilket deHälsingland, fråntill landskap,sedermera ett egetut

länsindelningen harledning Norr-avsöndrades. Medi sin tur avga
skilt från Väster-landskap,kommit räknasbotten egetatt ettsom

landskapsindelningenfallet kan således ärbotten. det sägaI attman
länsindelningen.tilli förhållandesekundär

Även Införvilka tillkom år 1560.landskapen har vapen,egna
förErik frambegravning det året lät XIVGustav Vasas ta vapen

Finland. Landskaps-i Sverige ochdåvarande 24 landskapenalla de
officiellt fastställda förrän 1884-1885.emellertid inteblevvapnen

någotNorrbotten hardärefter FörRevisioner har ägt vapenrum.
ske inom denSå beräknas dock kunnaaldrig fastställts.emellertid

tiden.närmaste -
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Beträffande häraderna kan här också denämnas har be-ännuatt
förtydelse regler häradsallmänningar. finnsDet bestämmelserom

häradsallmänningar i åtta författningar,gällande blandännuom
dem 1952 ilagen 166 En häradsallmänning tillhörämnet. ägarnanr

de fastigheter inom häradet, i mantal eller tillär sattaav som som
följd vid fastighetsbildningbeslut förenad tillmed del-är rättav

i allmänningen.aktighet
Under slutet 1800-talet börjanoch 1900-talet minskadeav av

inflytande.länsstyrelsens Olika förvaltningsgrenar avskildes efter
frånhand länsstyrelsen och lades direkt under centrala myndigheter,

i allmänhet regionalt chefstjrepresenterade Somänsteman.av en ex-
empel kan skogs- och domänväsendet, lantmäteriväsendetnämnas

ecklesiastikaoch det boställsväsendet, alla tidigare varit betyd-som
ande uppgifter för länsstyrelsen. Också beträffande tillkomsten av

statliga verksamheter gjorde sig centraliseringstendenserdessanya
gällande. enda betydandeDet undantaget civilförsvarsfrågorna,var

lades under länsstyrelsen.som
regeringsform,Vår nuvarande trädde i kraft innehåller1975som ,

inga bestämmelser länen länsindelningen.eller Inte heller denom
gällande förordningen 1990:1510 med länsstyrelseinstruktionnu

anvisningarnågra landets indelning i län. Indelningen får iger om
stället vila sedvanerättslig grund. Den kan härledasnumera anses

liggare indelningden landets förs Kammarkollegiet,överur som av
den centrala förvaltningsmyndigheten för bl.a. indelningsfrågor.
Liggaren började läggas juliden 1936, då jordebok i principlupp
upphörde föras i Sverige.att

2.2.2 Landstingen

Landstingens indelning länsindelningenmed förut-överens stämmer
beträffande Göteborgs, Malmö och Gotlands kommuner.om

Landstingen, eller landskapstingen, beteckning med medel-är en
tida Så kallades de allmänna folkmöten, irötter. hölls de gamlasom
landen eller landskapen för behandling riketsav gemensamma ange-
lägenheter. börjanI 1400-talet gick landstingen i lagmans-av upp

räfstetingen,och återupplivades vid vissa tillfällen där-ävenmen
efter. taktI med centralmakten riksdagen i styrkaväxteatt genom
fick den gamla folkliga självstyrelsen vika, och landstingen för-ge

helt. företeelseSom fanns de dock kvar långt in på 1800-svann
talet, och det sista landstinget hölls i Jämtland så år 1857.sent som
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inrätta landsting landskapsting, de in-ellerFrågan att somom -
diskussionerledningsvis kallades vid detogs om en represen-upp-

vidfördes under l840-talet. Bl.a. föreslogs,tationsreform, ensom
samfälldatvåkammarriksdag, kamrarna skulle utsesatt en av genom

indirekt valda landskapsting.och den andraval sättav samma
landskapsting skulle i grundlag tillförsäkras anslårättDessa att me-

beskattningsrätt,vidare hatill landskapets bästa. De skulledel ges
jämte Kungl.förvaltningen landskapets tillgångar,hand avom

vissviss rörande primärkommunerna, haMaj beslutanderättutöva
Maj:t riksdagen dessutom ocksåpetitionsrätt Kungl. ochhos samt

ställning remissmyndighet. Frågan föll, återkomha men sena-som
vid års riksdag. dockavvisades ånyo 1850-1851 DetDen varre.

tidsfråga innan reform verkligen skulle kommabara atten ge-en
nomföras.

landstingen, egentligenalltså endast harnuvarandeDe som
sina medeltida motsvarigheter, tillmed komgemensamtnamnet ge-

landstingsförordning 1862:16. Den del1862 års avvar ennom
kommunallagstiftning, i sin resultat1860-talets tur ettsom var av

kan härledas till 1800-talets börjankommunal reformrörelse somen
sockensjälvstyrelsenriksdag och då avsåg och1809-1810 års som
kommunalförordningar-utvecklingsmöjligheter. Till grund fördess

kommunalkommitté,utfördes 1858 årslåg det arbete som avna
landshövdingen i Malmöhus län, Samuel G.ordförande varvars

Kommittén i fram förslag till förord-Troil. lade slutet 1859avvon
ikommunalstyrelse på landet, kommunalstyrelseningar om om

skolråd landsting.stad, kyrkostämma kyrko- ochsamt samt omom
det gäller anledningen till valde länen grund förNär att man som
landstingen diskuterades bildade kan det ocksåsägas att attnya

häradsnämnder, det kunde konstateras häradsindel-s.k. att attmen
ningen vid tid förlorat sin administrativadenna betydelse. Detsam-

naturligtvis landskapen. stället fann länetkunde sägas Ima om man
naturliga område inom vilket institutionen bordedet den nyavara

motiveradesbildas. med länsstyrelsen den medelpunkt,Detta äratt
omkring vilken kommunernas intressen sigsamlagemensamma

besvärs- och ekonomiutskottets betänkande 127 vidallmänna nr
riksdag.1856-1857 års

Landstingens ledamöter representerade städer och härader eller
tingslag, utsåg landstingsman och därutöver försom en var en
varje påbörjat invånarantal 2 500 0005 Deom resp. personer.

invånare, utanförstäderna, de med 25 000 stod dockänstörsta mer
Minimiantalet landstingsmanlandstingsindelningen. bestämdes till

undanröja farhågorna landskommunalt förtryck20. För att om

i lS-ll-Jl
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många ombudefter folkmängden dubbelt såfick städerna som
kvalificerad majoritet för vissa be-krävdeslandsbygden. Dessutom

viktigai ekonomiskt frågor.slut
regeringen, viceordförande skulle medanLandstingets utses av

samtliga falllandstinget självt. såordföranden utsågs I gottav som
ordförande, vilket för-respektive landshövding tillregeringenutsåg
förfarande förklaradeslandstingsmännen.bland Dettaanledde oro

hjälpa landstingen till och läralandshövdingarna skulle rättamed att
landstingsmöte.parlamentariskt skick vid förstaderasombuden

decennier.beskrivna bestod under ñeraLandshövdingens rollnu
ordföranden fram till 1920.Regeringen utsåg

avgifter krävdegodkänna beslutRegeringen skulle uttax-somom
upptagande lån med längreperiod fem år,ering för längre än av

försäljning, pantförskrivning eller byteårlöptid femän samt av
Landshövdingens god-tillhörde länskommunen.fastigheter som

skulle vinnai princip alla andra beslutkrävdes förkännande att
kraft.laga

fyrståndsriksdagenriksdagsordning, dåEnligt 1866 års ersattes
tillsammans med stads-tvåkammarriksdagen, utsågs landstingenav

i lands-inte representeradei städer,fullmäktige de större som var
valkorporationer vid förstakamrnarvalen.tilltingen

Ända landstingsfullmäktige indirektval utsågstill 1910 årsfram
företrädde kommunerna.elektorer, somgenom

positivförlandstingen uttryck vär-bildandetGenom enav gavs
föreställderegionala självstyrelsen. Manlokala ochdering denav

till omfattande själv-successivt skulle utvecklaslandstingensig att
liknan-regional intressegemenskap, påbaserade påstyrelseorgan en

gjort.kommunernade sätt som
Landshövdingeni lyriska ordalag.institutionen hylladesDen nya

yttrade bl.a.:Ferdinand Asker,i Gävle,
våra tideböckergår iOrganisationen Namnet gammalt. Detär ärny.

framtid viktigMången för fosterlandetstilltillbaka ända gränser.sagans
Kristendomens införandelandstingen. äravgjordes på de gamlafråga en

ifrån folkmöten dehelig värderik hågkomst dessa sär-tider ochför alla
Ärhundraden Behandlingenförllutit.hava sedan dessskilda landskapen.

småningom i efter tider-inpassadesoffentliga angelägenheternade nyaav
iformer. självstyrelse detta ordsskiftande Folketsoch tänkesättenna

denomintetgjordes. Men de inhemska rättsbegreppen,egentliga mening
icke utplånas. Fröet legatfrihetskänslan kundefrån forntiden ärvda som

skjuter ånyo till skördar.folklivets djupigömt upp nya -
förtroendefullt återgivit land-Sveriges Karlar harfemtondeDen av

sig angelägenheter.rättigheten inom rådslâskapen att om gemensamma
underdânigpå. vördnad ochgrund bygga MedrättighetDenna är atten

gåvan må lands-konungsligt fosterländskamottagande dentacksamhet
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visa sig värdigt förtroende innebär, de plikter dettinget det den ansvars-
självständighet,fulla uppdraget omfattar. Rádslân med medpröven nog-

grannhet, besluten med vaksamhet.
frihet självaLandstingen fick formellt mycketsett stor att ut-en

sörja regionalaforma sin verksamhet och för de behov, desom
i landstingsför-ansåg betydelsefulla. De skulle, det uttrycktessom

ordningens 2 rådslå och besluta för länetom gemensamma an-
vilka hushållningen, jordbruketsgelägenheter, den allmännaavse

näringars utveckling, för kommunikationsväsen-och andra anstalter
befordrande, hälsovård, undervisning, allmän ordning ochdets

dylikt. Reellt landstingens handlings-säkerhet, med settmera var
därigenom, inte sigfrihet dock beskuren de ñck iatt engagera an-

till någon offentlig myndighetsgelägenheter hörde äm-annansom
betsåtgärd.

ursprungliga landstingsförordningen sedermeraDen ersattes av
års landstingslag Landstingens kompetens förblev1924 1924:349.

tilldensamma, förutom uttrycket hälsovård ändrades hälso- ochatt
gjordes följandesjukvård. Dock tillägg för markera lands-att att

sig uppgiftertingen fått pålagda [...] ävensomstaten: attnu av
de ärenden i övrigt, enligt besluthandhava Konung ochsom av

riksdag skola ankomma på landstinget. Underställningsskyldig-
minskades betydligt. generell fastställelseheten Ingen landshöv-av

dingen krävdes längre för landstingsbeslut vinnaskulle lagaatt ett
kraft.

1954 stiftades den sista landstingslagen 1954:319. Den blev till
likformen den kommunallag 1953:753, antagits åretmera som

dessförinnan. Kompetensparagrafen anpassades till kommunallagen.
Formuleringen rådslâ och besluta för länetom gemensamma ange-
lägenheter ändrades till vårda sina angelägenheter. Samtidigt
byttes beteckningen landsting landstingskommun. Kompeten-ut mot

följandeuttrycktes på Landstingskommun själv,sätt: äger attsen
efter vad i denna lag sinabestämmes, vårda angelägenheternärmare
avseende hälso- och sjukvård, undervisning, socialvård, jordbrukets
och andra näringars utveckling med dylikt, såvitt icke hand-mera

enligthavandet därav gällande författningar tillkommer annan.
Underställningsskyldigheten begränsades ytterligare.

Med 1977 års kommunallag 1977:179 förenades tidigarede åt-
skilda landstings- och kommunallagarna. Kommunernas kompetens

i allmänna ordalag landstingskommunKommun och fårangavs
själva vårda sina angelägenheter. Underställningsskyldigheten var
begränsad till några få lâne- och fondärenden.
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i kraft.1991:900kommunallagengällandedenträdde1992 nu
däri följandepålandstingens kompetensochKommunernas anges

sådanahandsjälva halandsting fårochKommunersätt: ange-om
anknytning till kommunernasharintresseallmäntlägenheter somav

skallinteochmedlemmarderasområde ellerlandstingenseller som
landstingkommun,enbart ett annathandhas staten, annanenav

har mönst-landstingskommunBeteckningenannan.eller någon nu
landsting.benämningen,ursprungligaför denförmåntillutrats
reglerinte någrainnehållerfrån 1992kommunallagenDen omnya

underställning.
in-lagstiftarnasmedi enlighetlandstingenInledningsvis kom -

1863-olika områden.radpåfrågorhandhatentioner att enom-
%miljoner 10kr,5,4utgifternatotaladesåledes,föll1873 omav

kommunikationsområdet,%16binäringar,medlantbruketpå
Specialiseringensjukvården.%undervisning och 37% på20

%69sjukvårdenochhälso-utgjorde1874redandärefter ochökade
%hela 85dithån,nåttutvecklingen1950 hade attverksamheten.av

gickmiljoner kr390motsvarande drygtutgifterlandstingensav --
andelsjukvården. Dennarörandeåtagandenaobligatoriskatill de

ochhälso-förKostnadernabestående.varitihärefterhar settstort
% deeller 74,5miljarder krtill 91,5uppgick 1993sjukvården av

förkostnadsandelenmiljarder kr;123utgifternatotala omsorgerom
% ellertill 9,5uppgick härutöverutvecklingsstördapsykisktom

miljarder kr.11,7

reformsträvandenTidiga2.2.3

liksomdennareformeringochlänsindelningenFrågor omavenom
och utred-diskussionförföremålvaritfrågor harregionalaandra

årens lopp.undertillfällenflertalvidning ett
det konstateratssedanupprättades,riksdagårs1812vidRedan

folkmängdsuppgifterprästerskapetsmellanskillnaderföreligga stora
En förlänen.indelningtillförslagmantalslängderna,och ett av

1822årkommitté uttaladetillsattstyrelseverkriketsreglering av
arronderat avrun-blibordevarje länförslaget,utlåtandei över att

chefecklesiastikamilitära ochcivila,få sinmöjligtsåvittochdat
länet.mittenibosatt av

landshövdinge-framhölls1834årständernafrånskrivelse attI en
länsgränsernavid ellerlåg näralandetdelari fleraresidensen av

ad-riketsregleringändamålsenligochjämnareoch avatt meraen
betydligtmedföraskulle kunnaindelningkameralaochministrativa
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mindre och olägenheter för såväl det allmännakostnader densom
därför efter förhållan-enskilde. Ständerna hemställde lokalaom en

bekvämlighet omständigheterinvånarnas och övriga lämpadden, ny
indelning i de delar landet, där sådan kunde visa sig påkallad.av en
Indelningen skulle dock inte få leda till ökning antalet länen av

befattningshavare i länen.eller
Majzt beslöt vidtog dock inte några åtgärder med anled-Kungl.

framställningarna. Frågans lösning bedömdes nämligenning mö-av
alltför svårigheter.ta stora

motion till års riksdag hemställdes utred-1856-1858I om enen
ning förslag ändamålsenligare länsindelning. Bl.a. åbe-med om en

sig intill Uppsala. Motion-ropades Stockholms län sträckte näraatt
avslogs.en

riksdag frågan länsin-Också vid 1870 års väcktes ändradom en
utredning huruvida Uppsala och Stock-delning. anhöllsDet om

till överföras tillborde förenas län och Södertörn Sö-holms län ett
skäl anfördes de förbättrade kommunikation-dermanlands län. Som

länsindelningoch postbefordran. En ändrad förvänta-tätareerna en
innebära besparingar för heller denna gångdes också Intestaten.
förslagen någon åtgärd. befanns visserligenföranledde Det att en

reglering mellan Stockholms och Uppsala längränserna varav
till residensstadenönskvärd med hänsyn det avståndet mellanstora

nordligaste i detta ansågsoch de kommunerna Stockholms län, men
förändringen.inte motivera den föreslagnakunna

Vid riksdagsbehandlingen års förslag framhölls det1870 attav
länsindelningen vissakommit klagomål och länöver att opro-var

portionellt små medan i andra län avståndet till residensstaden från
vissa alltför långt.trakter var

År kommitté oregel-1881 tillsattes för utreda hur befintligaatten
rikets administrativa, judiciella, ecklesiastika ochbundenheter i

frå-indelning avhjälpas. Kommittén gick inte in påkamerala skulle
omregleringallmän länsgränserna. Endastmera avgan om en

mindre jämkningar föreslogs och genomfördes.
motion uppdelning Uppsala ochEn Stockholms län mellanom av

riksdag. Motionen bi-Södermanlands län väcktes åter vid 1904 års
fölls i i första kammaren. Saken för-andra kammaren avslogsmen
föll därmed.

riksdag utredning möjligheternaVid 1908 års begärdes attomen
Betänkandet, hade utarbetats läns-avskaffa Stockholms län. som av

avlämnades 1914, föranleddei Stockholms län ochstyrelsen som
ingen åtgärd.
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i samband medi motion detriksdag anhöllsårsVid 1910 atten
huruvidaskulle utredasfögderiförvaltningen ävenöversyn aven

länsindelningen kunde ske elleromläggningi vad månoch aven
två flerai övrigt, ellerlänsstyrelsenbibehållandeeventuellt, med av

landshövding. Med anled-ochunderkundelän sortera sammaen
Frånsett Stock-utredning.omfattandemotionen företogsning enav

grannlänindragning berördaeventuelladessochholms län an-av
län kunnaVästmanlandsHallands ochBlekinge,Gotlands,sågs

uttalades detlänsindelningsutredning. Bl.a.fråga förikomma atten
Göteborgs och Bohus länstadGöteborgsutbrytningvid uraven

olägenhet kundeinte Hallands län störreifrågasättas,kunde utanom
och Bohus län.Göteborgsåterstodenmedförenas av

inställning föll frågan.negativaförsta kammarensgrundPå av
Stockholmsfrågantillfällen ånyovid olikaberördesHärefter om

genomföras.förändringar komnågraställning, dockläns attattutan
framställningar från överståt-särskiltkansammanhanget nämnasI

1938, vilka1937 ochi Stockholms länlänsstyrelsenochhållaren
hän-till Storstockholmutbrytande deaktualiserade frågan ett avom

Stock-dem medsammanförandeochförliga kommunerna ett av
till enhet.holms stad en

motioni andra kammarenriksdag väcktesårsVid 1945 om enen
framhölls dåvar-motionenlänsindelningen. Iallmän attöversyn av

förutsättningar,förhållanden ochgrundade sig pålänsindelningande
tiderstillhänsynväsentligt förändrats medi delarstora senaresom

trakter,bosättning i mångabebyggelse ochutveckling istarka tätare
busslinjer och kanalerjärnvägar,tillkomsten vägar, m.m.av

kommunindelningskommitté skulleårsföreslog 1943Motionären att
länsindelning-förändringar idefå till ståndunderlag förfram attta

behandlasdock inte böraansågslämpliga. Fråganbefannsen, som
riket i primärkom-indelningutredningeni samband med avom ny

vidtalämpligtvisa sigi något fall skulledetOm attvaramuner.
tillfrågorlänsindelningen, borde sådana pröv-ijämkningar tas upp

ingen åtgärd.därförMotionen föranleddeför sig.ning var
i sitt betänkandesamverkankommitté för kommunal1944 års tog

storlandsting. Kom-möjligheten bilda1947:30SOU ettattupp
regionkommun,s.k.lösning meddockmittén förordade somen

sådanasamarbetsuppgifterregionalaolikahandskulle ha utomom
landstinget.ombesörjdes avsom

föruppgift skullefrämstaRegionkommunens att svara upp-vara
syssla medregionkommunenövrigt skulleregionplan. Irättande av

Övertagandekommunikationer bl.a.rörandefrågor tra-avgenom
vägfrågorna, detinflytande påtillförsäkrandeochfikmedlen ettav
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förvärv mark tämligen vidsträcktallmännas genom rätt attav en
expropriera mark inom regionen, handhavande hamnväsendetav

regionensi vissa fall och förseende med och elektrici-vatten, gas
avloppsledningar.tet samt

Regionkommunen skulle ha beskattningsrättegen genom en-
regionskatt. skulle direktvald i princips.k. Den på sättvara samma
landstinget. främstaDess skulle regionfullmäktigesom organ vara

regionstyrelsen.och
i någon formFör säkra lokal minoritet majoritetsför-att moten

tryck skulle skapas kallat rikssamarbetsnämn-Kommunalaett organ
den, efter klagomål från i vissakommun fall skulle kunnasom en

tillvända sig Kungl. Majzt och begära upphävande klandratettav
regionkommun.beslut av en

Även länsindelningsfrågan berördes kommittén.av
regionkommuntillförslaget riktades kritik frånMot stark många

remissinstanser. Kritiken gick på vissa de viktigasteut att av samar-
lämnats åsido,betsfrågorna helt beskrivningen regionkommu-att av

uppgifter gjorts alltför obestämd, förslaget skulle i hög gradattnens
komplicera förvaltningen medborgarna skulle kommaatt attgenom
tillhöra alltför många slag kommunbildningar, inrättandetattav av

rikssamarbetsnämnd innebäraskulle allvarligt ingrepp i denetten
kommunala älvstyrelsen, förslagets genomförande skulle betydaatt

kostnadskråvande dubbelorganisation väsentliga frågorutan atten
löstes tillkomsten ytterligare val och skatter skullesamt att av
innebära både kostnader och besvär för det allmänna.

Kommitténs förslag genomfördes inte.

3 Efterkrigstiden

framåtFrån 1950-talet och har omfattande utredningsarbete ägtett
det gäller länsorganisationen därtillnär och anknytande frågor.rum

förändringar lagstiftningenFlera har genomförts till följd detav av
följandearbetet. I det kommer för vissaredogörasnärmareatt av

utredningar lagstiftningsåtgärder.dessa och Redovisningen medsker
utgångspunkt främst i de frågeställningar tilllegatnärmastsom
grund därför -indelning, kompetensfördelning, självstyrelse, demo-

samordning,kratiaspekter, organisation osv.
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Ändrad länsindelning2.3.1

fastlagdai början 1800-taletdenifrågasattesframgåttSom avovan
därefterDiskussionen haromgående.länsindelningen så gott som

påtaglig.blivittid alltmerunderharfortsatt och senare
i juniMajzt 1950skrivelse till Kungl.istadStockholms tog en

kommunal samverkankommitté förårs1944denpå nytt avupp
Storstockholm.storlandsting omfattande Ipåframförda tanken ett

utredning Storstockholmspro-fortsattskrivelsen hemställdes avom
uttaladesamarbetsformer. Stadenlämpligafinnaför sökablemet att

indelningen inom Stor-administrativastatligaändring denatt aven
nödvändig i sammanhanget.blitordestockholm

länsindel-till 1959 årsöverlämnades sedermeraFramställningen
ningsutredning nedan.se

hemställdesriksdag översyntill 1953 årsmotionerI en avom
fram-landstingsområden. Deti län ochindelning landetgällande av

mellanverkliga sammanhanguttryckbordehölls länenatt ge
bl.a.exempel nämndesfallet. Sominte ansågsvilketbygderna, vara

Stockholmsområdet, medoch vidarekring Göteborgstadsbildningen
befolkningen iansågStatsutskottetskild från länet.staden stortatt

traditiondenlänsindelning ochtill gällandesighade attanpassatsett
samhörighetskänslanhade medförtkring dennahade skapats attsom

avstyrktes.Motionernaskilda regionerna.i debland invånarnaväxt
följde utskottet.Riksdagen

efterkrigstiden genomför-utredningsarbetet underförstaDet stora
länsindelningsutredning.årsdes 1959av

revisorerriksdagens 1957utredningentillBakgrunden attvar
differen-industrialiseringen Sverige skapatframhållit ettatt meraav

befolkningsomllyttningar, såtill betydandenäringsliv och letttierat
naturligtframstodtidigarelänen inte på sättatt som av-somsamma
olägenheterrevisorernas berättelse. Dei§ 43gränsade enheter

regionplaneringdet behovmedförde förstärktesdetta avgenomsom
viktigaradfannssamverkan,mellankommunaloch av-ensom

i ñeraansågsnuvarande länensamhällsverksamheten. Desnitt av
samhällsförvalt-för modernolämpliga underlagfall ensomvara

administrativ in-ändradborde fråganrevisorernaning. Enligt om
förutsätt-allsidig ochföremål föri bliSverige ländelning enav

länsindelningprincip förallmänutredning. Somningslös en nyen
omfatta frånskullei möjligaste månlänendärvid gälla,borde att
synpunktbefolkningsmässig vältrafikteknisk ochnäringsgeograñsk,

områden.avgränsadenaturligtochsammanhållna
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kan för övrigt fråganHär länsadministrationen inämnas att om
Älvsborgs län föranledde års riksdagsrevisorer1955 § 30 före-att

utredning förhållandena islå den delen landet.en av av
Statsutskottet fann det inte lämpligt med så omfattandevara en

revisorernautredning föreslagit SU 1957: 182 och 1958:B 34.som
Utskottet ansåg däremot de olägenheter förbundna medatt som var
länsindelningen i vissa fall så det framstodstora, attvar ange-som

undanröjaläget dem. En förberedande eller begränsadatt ut-mera
redning borde därför komma till stånd. Den borde främst anknyta
till förhållandena i de lån eller länsdelar där problemen bedömdes

dagsaktuella, vilket framför allt ansågs gälla Stockholms- ochvara
Göteborgsregionerna. Riksdagen delade utskottets bedömning rskr.
399.

Till utredningen överlämnades sedermera framställning frånen
Stockholms stad 1950, på förde fram bildandettankennyttsom

storlandsting.ettav
sitt betänkande LänsindelningenI inom Stockholms- och Göte-

borgsområdena SOU 1961:40 lade Länsindelningsutredningen
fram alternativa förslag till förändringar länsindelningen i Stock-av
holms- och Göteborgsområdena.

Vid sina överväganden lade utredningen vikt vid kravetstor
näringspolitisk samhörighet inom län. Likaså fästesett stort avseen-
de vid kommunikationsförhållandena och behovet be-av gemensam
byggelse- och samhällsplanering. Särskild uppmärksamhet ägnades
landstingens verksamhet. Utredningen ansåg det inte gickatt att
generellt fastställa vad från befolkningssynpunkt den lämp-som var
ligaste storleken län, ansåg riktpunkt kundeett attmen en vara
250 000-300 000 invånare.

framlagda indelningsalternativenDe för Stockholmsområdettre-
fem föroch Göteborgsområdet byggde på avgränsning olikaen av-

områden i regionerna, där de i regionen ingående kommunerna
grupperades kring centralort, med vilken de hade naturliga för-en
bindelser och kunde erbjuda invånarna samhällelig och kom-som
mersiell service. Till grund för denna avgränsning låg de s.k. A-re-
gionerna. sin planering framtidaI för lokalisering näringslivav

delade Arbetsmarknadsstyrelsen in ilandet bl.a. A-regioner.m.m.
Varje region bestod eller medelstor region-tätortstorav en som

jämte kringliggande glesbygd.centrum
För Stockholmsområdets vidkommande föreslogs bl.a. Stock-att

holms län och överståthållardömet skulle slås När detsamman.
Göteborgsområdetgäller kan Kungsbacka kommun inämnas att

Hallands län i samtliga alternativ förts skisseradetill de Göteborgs-
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iredan tidigare minsta laget,Hallands län,länen. ansetts varasom
sådan åtgärdytterligare försvagas. En kundedärigenomskulle en-

aktualisera frågan huruvida länetmening därförligt utredningens
behållas länsenhet.alls borde som en

inteledde dock till någon lag-länsindelningsutredningårs1959
stiftning.

hithörandestorstadsutredning berörde frågor.årsOckså 1961
framhölls, efter redogörelse förutredningendirektiven tillI en

Indelningssakkunnigaslänsindelningsutredning för be-och1959 års
kommunindelning SOU 1961:9,Principer förtänkande atten ny

länsindelningen, bordeutredningriksomfattande rörandeden som
Därtilltidskrävande. kombli omfattande ochgenomföras, måste att

nedan kunde kommaLänsförvaltningsutredningens förslag se att
länsindelningsproblematiken.bedömningen Stor-ocksåpåverka av

särskilttilldärför begränsasstadsutredningen borde att avse ange-
omfattning, de lämpligenindelningsfrågor den ochlägna attartav

Dit främstsammanhanget. hörde dedetkunde brytas störreut ur
indelningsproblemeni Stockholm, Göteborg ochprimärkommunala

i länsindelningenändringardirekt föranleddaMalmö och därav
regionala förvaltningensammanförande denfrågan ettsamt avom

län.stad ochi Stockholms
isamarbetsfrågor Stock-Organisations- ochslutbetänkandesittI

Storstadsutredningenkonstaterade1964:56holmsområdet SOU att
funktionella omfattning blivitstorstadensutvecklingen medfört att

och därför angelägetadministrativa, detdenstörre än attatt var
modernt storstads-svaradeförvaltningsapparatskapa mot ettsomen

omfattning. enda rationellaDenutformning ochbehov,samhälles
meningutredningens överstâthållardömetlösningen enligt attvar
sammanfördes tilli Stockholms länsmyn-länsstyrelsen länoch en

dighet.
tillkallades därefter för på grundval desärskild utredareEn att av

remissbehandlingenredovisats i Storstadsutred-synpunkter avsom
och utarbeta förslag tillbetänkande vidare utreda fråganningens en

Stockholms stad och län.länsadministration förgemensam
riksdag SU 97,beslut vid prop. 77,följd 1967 årsSom aven

bildades380 denjfr 162, KUrskr. 221; rskr. nya, sam-prop.
januarii län den 1 1968. Där-länsstyrelsen Stockholmsmanslagna

Stockholms läns landsting och detstad iefter gick Stockholms upp
nedan.storlandstinget bildadess.k. varom mera

utredningsarbete 1963utfördes årsomfattandeYtterligare ett av
länsindelningsutredning.
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I direktiven till utredningen departementschefenredogjorde för
länsindelningens dittillsvarande oföränderlighet och de samhällsför-
ändringar medfört håll kommitden många framståatt attsom

föga rationell, vilket föranlett frågan allmän översynattsom om en
länsindelningen aktualiserats tillfällen.vid flertal Uppdragetettav

för länsindelningsutredning1959 års begränsat. Det leddevar -
tidigare heller inte till några lagstiftningsåtgärder.nämntssom -

Enligt departementschefens mening tidpunkten inne förvar nu en
länsindelningen.allmän sådanöversyn En påkallad inteav var

minst bakgrund de kommunsammanläggningar, planera-mot av som
enligtdes komma ske 1962 års riksdagsbeslut därom. Ocksåatt

Länsförvaltningsutredningens pågående arbete intog central ställ-en
ning i sammanhanget.

principervägledande för utredningensSom arbete denattangavs
fullständigt förslagskulle rörande de ändringar i länsindel-ettavge

olikaningen, skäl kunde pâkallade, dock fråganattsom av anses
sammanföra Stockholms stad och län skulle 1961prövasattom av

storstadsutredning. Utredningenårs borde undersöka hur länen som
för statlig förvaltningområden främst och landstingskommunal

verksamhet borde uppbyggda för såväl allmänhetens kravattvara
välordnad service det allmännaspå intresse effektivsomen av en

skulleförvaltningsapparat bäst tillgodoses. Förutom frågor län-om
framförlämpliga storlek borde allt de problem undersökas,ens som

länens arrondering.sammanhängde med Riktpunkten borde därvid
skulle sålän detavgränsat omfattade befolk-att ett attvara, vara en

möjligt hördening så långt intressegemenskapsammansom genom
samhällslivets olika områden.på

Utredningen ansåg i betänkandet länsindelningNy SOU 1967:
23 partiell reform, områdenbegränsad till de där behovetatt en av
ändringar kunde påtagligt storstadsregionerna ochmestanses -
eventuellt något eller några intede minsta länen önskvärd.av var-,
De genomgripande förändringar iskett samhällets tekniska,som
ekonomiska och sociala struktur hade medfört de administrativaatt
enheterna länen och motsvarande näringsgeografiska regioner- -

kommitalltmer glida isär. omstruktureringEn länen, såatt attav
de i högre grad kom befolkningsmässigt näringspolit-ochutgöraatt
iskt balanserade enheter, borde kunna leda till saklig bedöm-att en
ning frågor rörande näringslivets utveckling och lokaliseringav
underlättades. Det samhälleligt länenkrav arbetsom-ett attvar som
råden för landstingens verksamhet utformades så, verksamhetenatt
kunde byggas på effektivt sätt.ettupp
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förhål-under dåvarandemening borde länutredningensEnligt ett
konkreta för-ungefär 000 invånare. Deåtminstone 300halanden

baserade på be-till del intepresenterades dockslag storvarsom
folkningsmässiga det slaget.normer av

från 24 efterskulle minskasantalet länUtredningen föreslog att
nämligentillstad och län 15,Stockholmssammanslagningen av

Västergötlands,Jönköpings,Skåne, Växjö,Göteborgs,Stockholms,
Örebro,Östergötlands, Väst-Gävleborgs,Mälardalens, Värmlands,

ochKopparbergs, Västerbottensoförändradeernorrlands samt - -
län.Norrbottens

följande:bildas enligtskullelänenDe nya
län, hu-lån, GotlandsStockholms stad ochlänStockholms av-

ochSödermanlandsdelarUppsala länvuddelen samt avav
Västmanlands län,

för-Hallands länoch Bohus län,GöteborgsGöteborgs län av-
ÄlvsborgsÖstra länförsamling, delarKarups storautom av

Jönköpingsochmindre delar Skaraborgsdelennorra samt av
län,

mindre del-Kristianstads länMalmöhus ochlänSkåne samtav-
Östraoch Ka-län SölvesborgBlekinge och Hallandsavar

mp,
ochKalmarlän, huvuddelenKronobergsVäxjö lån avav-

Ljungby,Jönköpings länmindre delBlekinge län samt aven
mindreJönköpings länhuvuddelenJönköpings län samtavav-

Östergötlands Habo och Ydre,länSkaraborgs ochdelar av
Älvsborgs södra del-ländelarVästergötlands län stora avav-

Skaraborgs län,huvuddelenen samt av
ÖstergötlandsÖstergötlands delarYdrelän utomlän samtav-

Västervik, Vimmerby m.m.,Kalmar länav
och Söder-VästmanlandshuvuddelenMälardalens län avav-

Örebro län,liten delmanlands län samt aven
Älvs-mindre delVärmlands län ochlänVärmlands avenav-

Åmål Bengtsfors,ochlänborgs
Jämtlands län,Västernorrlands ochlänVästernorrlands av-

Örebro beträffande detlän med små undantagGävleborgsoch-
indelning.dittillsvarandeenligtTierp och Skutskärsenare

Ändringarna meningenligt utredningensbordei länsindelningen
landstingsområdena.gällaäven

realise-intekritik och komförUtredningens förslag attutsattes

ras.
främst deinnebarlänsindelningenföreslagnaKritiken den attmot

residensstadentillavståndetbli för ochskullelänen attstoranya
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och kommu-allmänhetServicenbli för långt.skulleofta gentemot
remissinstan-ringa antalintebli försämrad. Ettdärmedskullener

länsstyrelser, rik-någramyndigheter ävencentralafrämst menser,
utgångs-heltfrånbetänkandetkritikemellertidtade mot annanen

för små föralltlänende föreslagnafannManpunkt. trotsatt var
översiktligaallt denframförtillgodose de kravkunna sam-att som

ställde.hällsplaneringen
vissaberöraocksåLänsberedningen komtillsatta1970år attDen

iförhållandena västrasig främstrördeindelningsfrågor. Det om
länsindel-helt1974:84SOUUtredningen föreslogSverige. en ny

Älvsborgs länochlänoch BohusGöteborgsföljande.enligtning
nybildade län.tvåriktning ochöst-västlig ersättasidelasborde av

tilllän förasi Hallands överkommunKungsbackabordeDessutom
justeringarmindreföreslogsVidarelän.Göteborgsdet avnya

Älvkarleby i Uppsalakommunlandet:i två delarlänsindelningen av
Mullsjö kom-Habo ochmedanGävleborgs läntillflyttasbordelän

till Jönköpings län.flyttasbordeläni Skaraborgsmuner
vissa for-verksamhetsområden,kravtillgodose deFör att som

kom-samhällsplanering för sökaställer,översiktlig attsamtavmer
mångaföljersamordningsproblemmed detill atträtta avsomma

arbetsområdenregionala är större änmyndigheter harcentrala som
Sverigeinbördes samordnade bordehellerinte ärochlänen en-som

be-samverkansområden, ochidelas in åttaberedningen ettligt vart
bor-Malmö och Göteborgs kommunerlän.fleratvå ellerstående av

landstingskommun.respektivede tillhöra
168.genomfördes inte 197576:prop.förslagennämndaDe nu

riktatsremissförfarandet förslagen från nästanvidKritik hade mot
ansåg sigdärav. Dessaberördesochlandsting kommuneralla som

Departementschefen uttaladevilja behålla de nuvarande gränserna.
förslagen,skäl förbeaktansvärdaonekligen förebragts vissadetatt

regioner bordeberördafrånsynpunkter förts framdeatt sommen
för-beredddärför intetillmätas avgörande betydelse. Han attvar

och Mal-Göteborggällerindelningsändringar. detNärorda några
landsting ansåg depar-respektiveinträdande ieventuelltochmö ett

sådan åtgärd. Kom-förskålfanns starkatementschefen detatt en
landstingrespektiveemellertid träffat avtal medhade ommunerna

derasfattadesbeslutsigfördjupat samarbete attsamt motsatt omett
borde därförsamarbetedettalandsting. Erfarenheternainträde i av

Länsberedningens arbeteinnan fråganavvaktas, nytt.togs upp
nedan.redovisasi övrigt
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litet periferi detta sammanhangIndelningsfrågor art togsmeraav
anfördevalkretsutredningen. UtredningenPersonvals- ochavupp

följande.i huvudsak
i väsentligt varit oförändrad sedanValkretsindelningen hade allt

medförtBefolkningsomflyttningarna successivthade1921. att
olika ökat. En förändradi mellan Valkretsarspännvidden storlek

diskuteratsdärför Frågan hadevalkretsindelning borde övervägas.
början i samband medtidigare tillfällen medflertal rösträtts-vid ett

i sitt betänkande Person-Utredningen föreslogpropositionen 1907.
uppdelning devalkretsindelning SOU 1977:94 störs-val och en av

valkretsarna.ta
lagstiftning.inte till någonUtredningen ledde

i departe-härefterValkretsindelningen i Malmöhus län togs upp
heller de förslagmentspromemorian 1980:3. InteDs Ju som presen-

till lagstiftning.leddeterades där
fråganFolkszyrelsekommittén SOU 1987:6berördeOckså om

gick uppnå nå-Kommittén fann det intevalkretsindelningen. attatt
sig allmän val-uppslutning kring förslagallmän om vare engon

valkretsarna.uppdelning de störstakretsreform eller aven
Storstadsutredningen föreslog, sätttillsatta1988årDen ettsom

i regionen,planeringsproblementill medkomma rätta att ettatt
genomför-1990:36. Förslagetskulle bildas SOUlänGöteborgs

dock inte.des
valkretsreform förfråganocksåUtredningen atttog upp om en

politikerna iochmellan medborgarnakontakternaunderlätta sam-
i storstadsområde-Valkretsindelningenvaltillfället.med älvaband
kandidaternahand föraför i första när-därför ändrasborde attna

Utredningenstorlek.minska valkretsarnasväljarna attgenommare
vuxit sig särskilt starkValkretsindelningenkritikennoterade motatt

fyrstadskretseni Malmöhus län, därförhållandenabeträffande -
Landskrona kommunerHelsingborgs och utgörLunds,Malmö, -

sammanhållen valkrets.geografiskt ickeen
28, rskr. 255199293:163, KU1993Riksdagen beslöt prop.

års skall beståmed 1994 valfrån ochMalmöhus län treatt av geo-
motion 199293:K25 v ochsammanhängande Valkretsar. Igrafiskt

hemställdes dockbetänkandetill utskottetsmeningsyttringi v om
Regionbe-på resultatetförslag, i avvaktanregeringenspåavslag av

i riks-framgått inte gehöråsiktredningens arbete. Denna vann som
propositionen.alltså bifölldagen, som

utredningsar-näraliggandei tidenRegionberedningenDet mest
Regionutredningen ochgenomfördesområdethärpå detbetet av

iUtredningarna ficknedan.Västsverigeutredningen varom mera



ÄTERBLICK 791995:27 HISTORISKSOU

regionalaverksamhetensoffentligadels analysera denuppdrag att
alternativmed olika förperspektivstudieochuppbyggnad göra en

i Västsverige.länsindelningenframtida struktur, dels analyseraen
Regionutred-förordadegeografiska indelningenBeträffande den

med siktet in-beredningsarbetefortsattSOU 1992:63ningen ett
regioner.indelning ilandet 8-12ställt på en av

Statskontoret utredaVästsverigeutredningen uppdrog att pro-
fyrasammanslagning de väst-möjligheter medochblem aven

Resultatet Statskon-till region.länsstyrelsernasvenska större aven
iLänsstyrelseri störrepresenteradesarbete rapportentorets re-en

1992:20.perspektivvästsvensktgion ett-

Demokratifrågor2.3.2

utredning frå-hemställdesriksdagtill 1964 årsmotionerI om en av
landstingslagen med lagdåvarandedenersättaatt en omgan om

självstyrelseorganisation länsplanetpå mot.ochlänsparlament
Saken hadeGustafsson i Kårby m.fl. [c].EinarII:5431:456 och av

riksmöte, då avvisats mot.föregående årsvidtagits redan menupp
180.bet. SUoch II:499,1:4161963

självstyrelseorganisationen länsplanetansågMotionärerna att
delegering från statsmakternas sida.vittgåendepåborde baseras en

folkförsamling, kallad landstingborde fungerahögstaSom enorgan
regionala självstyrelseorganet bordeDetlänsparlament.eller ges

delegerades från nivå, delscentraluppgiftervissadels som
också vissadels med undantag deuppgifter,landstingens upp---

Länsparla-myndigheterna.statligagifter, åvilade de regionalasom
förordnings-beskattnings-såvälborde medmentet utrustas som

förutomlänskollegium skulleLänsregeringen kalladmakt. --
samordnings-handuppgifterberedande och verkställande ha om

finnas läns-Vidare skulleplaneringsuppgifter regional nivå.och på
särskilt rättsvårdandeför olika förvaltningsgrenar,nämnder ettsamt

länsdomstol.benämntorgan
lands-uppgifter medsammanföra länsstyrelsernasFrågan attom

aktualise-länsorganisationdemokratisktingen och därmed skapa en
Lundberg i Upp-socialdemokraten Johni motionocksårades en av

1964 11:62.sala mot.
ansågkonstitutionsutskottet,behandladesMotionerna attsomav
ställningregionala och lokalatalade för destarka skäl att organens
framhöllUtskottet1964:39.borde KUinom folkstyrelsen prövas

riskerakundeomfattningreformer i sådansamtidigt attatt manen
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utveckling delstater helt inaktuell för vårt lands vidkom-moten var
fannmande. Utskottet frågan nödvändigheten samordnaatt attom

och förstärka den splittrade regionala förvaltningen och stärkaatt
den kommunala självstyrelsen på det regionala planet författ-var en
ningspolitisk fråga betydelse.av

Länsdemokratiutredningen tillsattes i december 1964. Departe-
mentschefen uttalade därvid dess centrala uppgift att dragaatt var

de principiella riktlinjerna för hur den regionala och lokalaupp
självstyrelsen och demokratien skall bästa utformassätt och

huruvida och i vad mån regionalapröva och lokala representation-
ställning och deras samverkan med riksstyrelsen i förvaltningeners

rikets angelägenheter bör påverka utformningen författ-av av en ny
ning.

I betänkandet Författningsfrågan och det kommunala sambandet
SOU 1965:54 ansåg utredningen det inte nödvändigtatt attvar av-
vakta resultatet dess arbete med länsdemokratifrågorna innanav

ställning till folkstyrelsens utformning i författningen.togman
Utredningen framhöll i sitt betänkande Förvaltning och folkstyre

utgjordeSOU 1968:47, principprogram för arbetsfördel-ettsom
ningen statligmellan och kommunal förvaltning på regional och lo-
kal nivå, farhågorde saknade grund, över-att rests att ettsom om
förande väsentliga förvaltningsuppgifter till landstingenav nya

innebäraskulle utveckling i federalistisk riktning. Enligt denen
svenska författningen statsmakternaär Dessutom finnssuveräna. re-
dan omfattande för styrning den kommunala verksam-ett system av
heten.

betänkandet påpekadeI utredningen behovet regional över-att av
siktlig planering och samordning ökat starkt och regionaladenatt
förvaltningens splittrade organisation med hänsyn därtill mindrevar
tillfredsställande. De förslag Länsförvaltningsutredningen lagtsom
fram kunde förbättrade administrativa förutsättningar för ettge ra-
tionellt samhällsbyggande. Genom begränsningen dess uppdragav
till den statliga länsförvaltningen utredningenhade dock tvingats
söka lösningar, otillräckliga med på administ-avseende densom var
rativa samordningen mindreoch långtgående med avseende på det
demokratiska inflytandet.

Enligt Länsdemokratiutredningens mening borde varje samhälls-
blir föremålangelägenhet för statsmakternas också bliöversyn,som

föremål för allsidig prövning rörande ansvarsfördelningen mellanen
landsting primärkommuner.och uppgifter,Sådana därstatsorgan,

mått subjektivitet nödvändigt vid beslutsfattandet,ärett stort av
borde delegeras till kommunala för därigenom ställasattorgan
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Landsting-demokratiskt politisktdirekt inflytandeunder och ansvar.
och samordnande funk-borde åläggas de regionalt planerandeen

Uppgifter statliga betydande rörelse-tionerna. där länsorgan har en
landstings-framför alltfrihet borde överföras till kommunal -

finnasförvaltning. borde kvarkommunal Länsstyrelsen ettsom-
administrativ rättsprövning.regionalt förorgan

utredningarDepartementschefen länsprob-ansåg 1970 deatt om
genomförts Länsför-lematiken från skilda utgångspunkter avsom

och Länsdemokrati-valtningsutredningen, Landskontorsutredningen
innan slutligendeutredningen borde sammanfattas och kompletteras

Länsberedningen. SomDärför tillsattesprövades statsmakterna.av
pri-beredningens arbete skulle gälla delsförutgångspunkter att

års kommunindel-i sin utformning efter 1974märkommunerna
skulle för betydelsefullaningsreform framdelesäven svara sam-

självklarahade det förhällsuppgifter, dels statsmakterna ansvaretatt
för sysselsättnings-,samhällsekonomiska balansen och lo-bl.a. den

näringspolitiken. Med utgångspunkterna skulledekaliserings- och
fördelningen iinledningsvisberedningen överväga stort av sain-

därefter fördelningen in-och kommun ochhällsuppgifter mellan stat
slutligen resultatBeredningen bordedessa sektorer. ettsom avom

förslag till organisation för samhälls-framsina överväganden lägga
regional nivå.verksamheten

hemställa beredningen få i1972 skulleRiksdagen beslöt att att
utbyggnad landstingen tillsitt arbeteinriktauppdrag att en av re-

förmed bl.a. den regionalasjälvstyrelseorgangionala ansvar sam-
Riksdagensrskr. 24. skrivelseKU 1972:8,hällsplaneringen över-

dock inte fick direktiv.beredningen, någratilllämnades som nya
för-behandling ärendetväcktes huruvidaFråga regeringens varav

1972:113 17 lf. Sak-enlig god parlamentarisk praxismed prot. s.
1973:20granskningsbetänkande KUockså i års1973togsen upp

regeringen res.14 f.. Någon kritik riktades därvid inte mot avs.
fp, m.c,

1974:samverkan SOUprincipbetänkandet iStat och kommunI
kundelänsindelningen ianförde beredningen84 stort settatt anses

för flertaletarbetsområdentillfredsställande geografiskautgöra av
ligga länsnivå.de uppgifter borde påsom

uppgiftsfördelningen mellanbedömningenunderlag förSom av
prin-följande allmännaformulerade beredningenoch kommunstat

ciper.
alla medborgarelandetsriksintresseDet är att garanteraett en-

säkerhet och välfärd.minimistandard i fråga trygghet,viss om
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nödvändigtbeslutsnivåinte ligga på högre änuppgift börEn-
direkt berörda.beslutetförhållande till dei av

likformighet eller därmåttUppgifter kräver ett stort avsom-
central ni-nödvändig ligga påriket börhelaöverblick äröver

va.
lokalkännedominslagbetydandeUppgifter kräver ett avsom-

decentraliseras.detaljkunskap börspecifikoch
beslutsnivåuppgifter verkställas påbörNärliggande samma-

elfektivitets-därigenomhuvudman,handhasoch samma omav
uppnås.vinster kan

uppgiftsfördelningen mellanberedningens mening kundeEnligt
tillfredsställande. Huvudmanna-ioch kommun stort settstat anses

samhällsplaneringen borderegionalasamordnadeför denskapet
Samråd mellan kommu-åvila länsstyrelserna.alltsåstatligt ochvara

Uppgiftsfördelningenutvecklas.borde docklänsstyrelserochner
olika ilösasborde kunnalandstingskommunerprimär- ochmellan

den lokalaförutsättningarna. det gällerNärberoende påskilda län,
verksam-viss kulturellpersontrañken ochkollektivaregionalaoch

denbefolkningsunderlag änavsedd för störrehet är ett en-som
landstings-generellt åvilaborde dockskilda kommunens, ansvaret

betydelse föri ärendenBeslutanderättenkommunen. stor sam-av
till länsstyrelserna.decentraliserasi bordehällsplaneringen länen

förslagLandskontorsutredningensförförstärktes skälenHärigenom
skatteförvaltningen från länsstyrelserna.utbrytning avom en

beredningeninteföranleddenämnda beslut 1972Riksdagens ovan
ochutformahur skulle kunnabetänkandet belysaiatt genom-man
särskiltprinciper.riksdagsbeslutets Ienligtföra ytt-ettett systern

borgerliga delaberedningens ledamötersig dockförklaraderande
uppfattning länsdemo-Länsdemokratiutredningens principiella om

krati.
KUi 1975762168 55,förslag behandladesBeredningens prop.

i läns-antalet ledamöterföljd därav kom bl.a.rskr. 370. Som en
bered-fjortonfrån tio till motutökasstyrelserstyrelsernas att av
nomi-ochtiodem skulletolv. Avningen föreslagna representera,

återstående ledamöternafyrapolitiska partierna. Dedeneras av,
iarbetsmarknaden länet.näringslivet ochfrånerfarenhetskulle ha

be-regeringen. Innan dennaförordnasskulleSamtliga ledamöter av
sedan denjanuari 1977 kom,i kraft den 1hunnit trädastämmelse

ledamöternatilltrått, för utseenderegeringenborgerliga sättet attav
landstingetskulle väljassamtliga ledamöterpå såändras sätt att av

197677:landstingsfri kommun prop.fall,i förekommandejämte,
fp].197576: 55 [c,jfr till KU27; 312, rskr.19, KU m,res.
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inte. BeträffandeFörslaget samverkansomrâden genomfördesom
skatteförvaltningen ansåg 197576: 168departementschefen prop.

dittillsvarandefördelarna med den uppvägde nackdel-ordningenatt
varför någon ändring inte borde ske.arna,
självständiga regionala dåvarandeDe skattemyndigheterna läns--

skattemyndigheterna januarikorn inte införas förrän den latt-
1987 198586:55, BoU rskr.prop. ll, 82.

viktigaste kommittéerna på detde parlamentariska härEn om-av
tillLänsdemokratikommittén. direktiven kommittén,rådet Ivar som

följande.tillsattes 1976, uttalade departementschefen i huvudsak
regionala samhällsförvaltningen har fått allt betyd-Den störreen

uppgifter organisation behandlats vid flertalelse. Dess och har ett
tillfällen. reformer har också genomförts. Departementschef-Många

tidigare utredningar länsförvaltningenredogjorde för rörande ochen
tidigare under 1970-talet. riks-de beslut fattats I samband medsom

dagsbehandlingen 197576:168 vissa frågor rörandeav prop. om
samhållsförvaltningens uppgifter organisationregionala ochden

reservation tillbiföll riksdagen rskr. 370 c, fpKU 55 en m,
vari hemställdes fortsatt utredningutskottsbetänkandet, läns-om av

197576: 524jfr motionerna [c] [fp].demokratifrâgorna och 2507
ansåg verklig länsde-Reservanterna vägenatt etapp moten en

propositionens grund utredningsarbet-mokrati kunde nås på attmen
uppgifterexempel kunde förasmåste fortsätta. Som överet som

för den regionalatill landstingskommunerna trafik-ansvaretangavs
landstingskommunernaocksåplaneringen. uttalades bordeDet att

regionala fysiskauppgifter inom den planeringen.vidgadeges
sålundavad riksdagen uttalat särskildförverkliga bordeFör att en

utredning Länsdemokratikommittén Den bordetillsättas. ersätta- -
Utredningen samhällsplaneringensKn 1976:02 regionaladenom
huvudmannaskap.

Enligt departementschefen det grundläggande betydelse,var av
enskilda fattas så dessade beslut berör de människorna näraatt som

möjligt i folkvaldaoch möjliga utsträckningstörsta av organ.som
insyn,måste efter medverk-Man underlättarsträva ett systern som

Varje vid-politiskt förslagkontroll och ansvarsutkrävande. oman,
grundprinciper,gad länsdemokrati måste vissa bl.a.bygga att
politiska inte fårriksdagens och regeringens övergripande ansvar

inte försvagas. Kommitténrubbas och kommunernas ställning fåratt
inrikta sitt på fortsatta partiella reformer och koncent-borde arbete

vidi förgrunden riksdagsbe-det till sådana frågor ståttsomrera
alternati-landstingskommunernahandlingen, bl.a. föra framatt som

samhällsplaneringenuppgifter inomhuvudmän för de somnyava
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till omfattande de-1960-talet och få ståndaktualiserats under att en
nivå. Kommitténcentral till regionaluppgifter fråncentralisering av

primärkom-landstings- ochförhållandet mellanklargöraborde bl.a.
motiverafortsatt reformarbete kundeoch överväga ettommunerna

kommunala kompetensen.reglering den allmännaändrad aven
länsplaneringutvecklingsplaneringdelbetänkandet RegionalI -

till delreforrnkommittén förslag1978:35 lämnadeSOU enm.m.
utvecklingsplaneringen.regionalalänsplaneringen, dvs. denrörande

varit stärka lands-utredningsarbetetet hadehuvudlinje iEn att
kommunalaför dendärmed vidgaochtingskommunerna utrymmet

självstyrelsen.
refonnförslaget påframlagdaGrundtanken bakom det att ettvar

översiktliga regionala samhällsplaner-denbetydelsefullt område av
förtroendeman-landstingens länsstyrelsernassåvälingen stärka som
fördjupadsamtidigt åstadkommaställning ochnastyrelsers sam-en

direktdenna be-i planeringen deltagande ochallaverkan mellan av
länsplaneringen skulle bliförordadeKommitténrörda attparter.

för konkre-ligga till grundåtgärdsinriktad och ägnad attmeramera
nöd-angeläget ochbetänkandet framhölls detinsatser. I attta var

länsplaneringsprocessenhelasamarbetevändigt med näraett genom
betonades förslagetkommunerna. Detlänsstyrelserna ochmellan att

ställning i förhållan-landstingen fick överordnadinte innebar att en
några överkom-i det inte frågalänet;de till andra omvarorgan

poli-emellertid enda direktvaldaLandstingen utgjorde denmuner.
aktiva medverkan i länspla-länsförsamlingen. Kommunernastiska

uttryck förgrundläggande betydelse. Ett samlatneringen var av
vilja i fråga länetspolitiska partiernaslänsbefolkningens och de om

representativtinte tillgodoses på någotutveckling kunde dock mer
kommittén, grundmotivetenligtlandstinget. Här låg,sätt än genom

Vidare medlänsdemokratiska strävandena. betonadestill de att man
för dekunde åstadkommaordningenden föreslagna att ansvaret

direkt i all-kunde utkrävasregionalpolitiska beslutenifrågavarande
statliga förvalt-fallet det gällde denvilket inteval, närmänna var

tidigare be-kommittén dock inte detinnebar enligtningen. Det att
odemokratiskt.kundeslutssystemet anses vara

länsplanering.förslag till lagbetänkandet fogatTill ett omvar
utvecklings-bedrivas regionalskulle i varje länEnligt förslaget en

förverkliga regionalpo-länsplanering, syftande till deplanering, att
miljö riksdagen fastställt.service ochlitiska mål för arbete, som

planeringsunderlag och läns-tvåPlaneringen skulle bestå delar,av
länsstyrelsenPlaneringsunderlaget skulle upprättas avprogram.

remissbehandling hos länets kommu-eftermedan länsprogrammet,
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lands-skullelänsmyndigheterstatligaberörda antas avm.m.,ner,
anledningmedeventuelljämtetinget. Länsprogram, rapport av

regering-redovisas förlänsplanering, skullefullständigöversyn av
huvudsakliga inriktningeni vad gäller denskulleProgrammeten.

regeringen.och godkännasiregionalpolitiken länet prövas avav
regionalpolitiken år 1979 prop.behandlingriksdagensVid av

förenklingar i planer-vissagjordesrskr. 435AU 23,197879: 1 12,
kommitténsmedstämdeväsentligti allt överensingsprocessen, som

ställningstag-slutligtfördock inteTiden ansågsförslag. ettmogen
skullelandstingskommunenförslagetdet gällde antaande när attom

och länsrapport.länsprogram
tilläggsdirektiv i uppdragkommitténñckHärefter stu-attgenom

denfolkligt inflytandevidgat överförolika modellerdera ett re-tre
ansåg detDepartementschefensamhällsverksamheten.gionala ange-

innanlänsdemokrati prövadesvidgadolika vägarläget motatt en
samhällsplane-utformningenframtidaställning till dentog avman

innebarförsta modellerna över-nivå. tvåregional Depåringen en
inflytandeökatlandstingenuppgifter tillstatligaföring ettresp.av

tredje modellenregionala Denstatligafolkvaldaför över organ.
siktpå längresamhällsförvaltningenhetlig regionalinnebar att en

sammansmältning länsstyrelsesuccessivuppståkunde avengenom
landsting.och

länsdemokratiVidgadslutbetänkandei sittlämnadeKommittén
regionalsamordning påtill förstärktförslag1982:24 bl.a.SOU

ändringar i admi-landstingen,länsdemokratividgadnivå, genom
iutvecklingenârsredogörelser förförfaranden ochnistrativa m.m.

länen.
kommitténi utvecklingendragsammanfattning deVid somaven

till i sammanhanget,viktigaste hänsyndeuppfattade att ta pe-som
faktorer.följande fyrapåfrämstkades

till uttryckkommitdecentralisering harefterklarEn strävan-
fullföljs.viktigt den1970-talet. Det ärmittenfrån attav

statligaminska denvuxit framambition harstarkarealltEn att-
såväl på lo-verksamhetenkommunaladetaljkontrollen denav

Även stödjasmåsteutvecklingendenregional nivå.kal som
främjas.och

dåallt starkaresig gällandesamordning gjortharBehovet av-
nivå. hu-regional Enpåsamhälleliga insatsernagäller dedet

detta be-måste mötasammanhangetvuduppgift i det attvara
hov.

försåvälproblemetblivithar detResursknappheten största-
måstelänsdemokratisk reformEnkommunerna.staten som
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syfta till bästa möjliga styrning och utnyttjandeatt garantera
regional nivå.resursernaav

Samtliga dessa faktorer ansågs kunna samverka för att genom en
vidgad länsdemokrati åstadkomma bättre förvaltning.en

huvuduppgift iEn sammanhanget måste bygga ochatt utvara
säkerställa det medborgerliga, politiska inflytandet alla delaröver

samhällsverksamheten regional nivå. Samhällsförvaltningenav
regional nivåpå måste brytningspunkt mellan centralases som en

Uppgiftenoch lokala intressen. åstadkomma riktig avväg-attvar en
ning och fungerande Givetvissamspel. behövs visst måttett ett av
central styrning Inriktningenoch kontroll. borde idock första hand

generell nonngivning och ramstyrning budgeten.vara genom
enlighetI med vad anförts i direktiven utarbetades olikatresom

modeller för vidgat folkligt inflytande den regionalaöverett sam-
hällsverksamheten:

överföring statliga uppgifter till landstingen,av-
vidgat regionalt folkligt inflytande inom för fortsattett ramen-

statligt huvudmannaskap,
enhetlig regional samhällsförvaltning.en-

Kommittén avstod från värdera dessa alternativ, lade iatt utan
vissastället fast allmänna vägledande utgångspunkter.

lösning måste innebära väsentligEn förstärkning länsin-en av-
i första hand de politiska partierna.tressena, genom

Bättre samordning de olika sektorernas verksamhet ochav-
effektivare utnyttjande i länen ärgemensamt ettav resurserna
andra huvudkrav på lösning.en
Genom fortsatt arbete på decentralisering och avveckling av-

statliga detaljden kontrollen måste den kommunala självstyrel-
stärkas.sen

förändringarGenom dessa avsågs åstadkomma ökad slag-att en
i länspolitikenkraft och ökat länsdemokratiskt inflytande via deett

politiska partierna.
Kommitténs huvudsakliga förslag innebar bestämt bl.a.närmare

följande.

påFörstärkt samordning regional nivå
Länsstyrelsens möjligheter samordna de statliga sektorsverksam-att

iheterna länet förstärks sektorsamordningen binds starka-attgenom
till länsstyrelsens förtroendemannastyrelser, länsnämndernaattre

åläggs utarbeta sektorsprogram lämnas till bl.a. länsstyrel-att som
möjligheten utökas till regeringen hänskjuta frågor iatt attsen,

vilka myndighet olika uppfattning,central och länet har att
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förfogandelänsstyrelsensekonomiska tillställsobundna resurser
åtgärder, delsföreslagnagenomförade i lånsplaneringenfördels av

utifrån samladinsatserprioritera olika statligamellanför att en re-
fråndecentralisering skerbedömning fortsattgional samt att en

regional nivå.tillcentral

landstingenlänsdemokratiVidgad genom
sig särskiltsamordningpå bättre gördär kravenVissa länsorgan,

länsdemokratiskt inflytandeunder starktställsgällande, ett genom
inklusive ordföranden,samtliga ledamöter,landstinget utseratt ge-

själv-förvaltningschefer upphörlänsnämndernas attatt varanom
intelandshövdingeni nämndernaskrivna ledamöter attsamt genom

ordförande.självskriveningår som

förfarandenadministrativaiFörändringar
förtroendemannastyrelsei länsstyrelsernasförändringarNågra ge-

arbetsformerna sker bl.a.Förändringar iinte.nomförs attgenom
fåri styrelsen ledamotinförsbeslutsmetodkollektiv samt att reser-

parlamentarisk modell.enligtvationsrätt

anledningLänsdemokratikommitténs underlag meddelSom en av
inomtilläggsdirektiv utarbetades Statskontoret1979 års en rap-av

enhetlig regionalskulle klarlägga huruppdragetenligtport, ensom
landsting statliga länsmyndig-bestående ochsamhällsförvaltning av

byggasskulle kunnaheter upp.
länsförvalt-skiss till samladRegionkommunenI rapporten en-

lösning regional förvaltningmeddiskuteradesning 1981:8 en en
regionalaför bl.a. denregionkommunbestående med ansvarenav

förvaltnings-renodlademedsamhällsplaneringen och länsstyrelseen
skulle i huvudsak förasuppgifterstatligauppgifter. De länsorganens

tredjedensig således härregionkommunen.till Det röröver avom
inflytandefolkligtvidgat överangivna modellerna förde ettovan

regionala samhällsverksamheten.den
1982 198182:våren prop.regionalpolitiska beslutetGenom det

länsplaneringsom-fullständigaslopades23, rskr. 388 den113, AU
regionalt1982:877förordningenfemte år. Enligtgången vart om

årligen utarbetautvecklingsarbete skulle länsstyrelsen rapporten
utvecklingsarbetet.regionalautvecklingen i länet och detöver

självstyrelsendiskussioner kommunalaanslutning till denI om
frikommunför-s.k.också deti det här sammanhangetbör nämnas

söker.
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Stat-kommunberedningen C 1983:02 föreslog 1984 Ds C
1984: 1 försöksverksamhet med ökad kommunal självstyrelseatt en
skulle genomföras. Beslut härom fattades år prop.samma
198384: 152, KU 32, rskr. 368. Syftet med verksamheten bl.a.var

de deltagande kommunerna och landstingen frånatt avsteggenom
statliga föreskrifter skulle möjligheter bättra denattges anpassa
kommunala organisationen till lokala förhållanden, bättre utnyttja
de samlade samhällsresurserna åstadkomma ökad samordningsamt

effektivitet ioch den kommunala verksamheten. gjordesDetta möj-
ligt dels lagen 1984:382 försöksverksamhet fri-medgenom om en

nåmndorganisationkommunal frikommunlagen, delsare genom
bemyndiganden för regeringen medge från andra bestäm-att avsteg
melser i speciallagstiftningen t.ex. lagen [l985:1089]genom om

inomförsöksverksamhet hälso- och sjukvårdens område. Verksam-
omfattninghetens begränsades med hänsyn till skyddet för vitala

samhällsintressen. Beslutet försöksverksamhet avsåg nio kom-om
Örebro,Sandvikens,Bräcke, Haninge,Tyresö, Ale, Gno-muner

sjö, Varbergs och Helsingborgs kommuner och landsting Jämt-tre
Örebrolands, Göteborgs och Bohus läns landsting. Verksam-samt

tillheten skulle pågå utgången år 1988.av
inledningsskedetSammanlagt kom det under 1984 in85 omkring

dispensansökningar,280 främst rörande skolan plan- ochsamt
%byggområdet. Ca 75 ansökningarna tillgodosågs på något sätt.av

inleddesVerksamheten 198586, varefter ytterligare dispenser bevil-
jades.

Regeringen lade 1987 fram förslag införandebl.a. lag-om av ny
stiftning friare nämndorganisation inom det specialregleradeom en
området 198687:91. Riksdagenprop. avslog propositionen KU
198788:23, rskr. 151. En proposition lades fram under vårenny

förslag frikommunförsöket1988 med i dess helhet skulleattom
förlängas till utgången 1991 och begränsningen till antalet fri-attav

skullekommuner bort prop. 198889:1. Riksdagen för-tas antog
slaget bet. 198889:KU6, rskr. 13. Stat-kommunberedningen har
i Frikommunförsöket SOU 1988:26 lämnat utförligrapporten en
redovisning den dittillsvarande försöksverksamheten.av

perioden juni 1988-maj tillkomUnder 1990 tolv frikommu-nya
tillkomI oktober 1990 ytterligare fjorton kommuner och ettner.

landsting.
Sedan Stat-kommunberedningen ombildats, tillsattes Fri-1990

kommunutredningen för fullfölja beredningens arbete.att
redovisadeUtredningen i sitt delbetänkande Frikommunförsöket

Erfarenheter försöken friare nämndorganisationmed SOUav en-
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området. Utredningen ställdedittills erfarenheter på1991:25 vunna
utsträckningprincipen i såsig bakom kommunernaatt stor som

organisation.få bestämma sin Erfarenheternamöjligt själva skall av
enligt utredningensfriare nämndorganisationförsöken med varen

statlig uppgiftborde därför inte längremening goda. Det vara en
organisation enskilda kommunernaföreskriva vilken politisk deatt

skall ha.
Erfarenheter för-slutbetänkande Frikommunförsöketsitt1 av-

statlig reglering SOUmed frånsöksverksamhet avsteg m.m.
Frikommunutredningen förslag till författ-och 69 lämnade1991:68

försöksverksamheten. Utredning-ningsändringar kunde avlösasom
oväsentlig förfrikommunförsöket spelat inte rollansåg ut-att enen

Frikom-kommunala verksamheten.förnyelse denveckling och av
frikommunförsök-bli avvecklad i samband medföreslogsmunlagen

de möjligheterårsskiftet 199192. Flertaletavslutningets av som
kommu-generella denmedgav korndenna lag görasatt genom nya

i januari 1992trädde kraft den l prop.1991:900,nallag som
360.38, rskr.199091:117, KU

organisationochVerksamhet2.3.3

Länsstyrelseutredningen hade till uppgifttillkalladeår 1948Den att
organisation ställ-länsstyrelsernas och allmännautreda frågan om

1950:28 föreslog utredningen bl.a.SOUning. sitt betänkande1 att
länsexperter skulle inordnas i länsstyrelsenlänsnämnder ochvissa

införas Vidarelekmannamedverkan borde i länsstyrelsen.och att
organisation. Endast för-förslag inrelänsstyrelsernaslämnades om

genomföras.sistnämndai det avseendet komslagen att
fram organi-statsrevisorernaför årsin berättelse 1958 ladeI ett

i följdebeträffande länsförvaltningen,sationsförslag stort settsom
revisorernas berättelse. För-Länsstyrelseutredningens ilinjer § 36

åtgärd SU 1959:87. Det-till handlingarnaslaget lades dock utan
motioner, vari hemställ-väcktagällde vid 1960 års riksdagsamma

decentraliser-tillutredning möjligheternaangående bl.a.des om en
centralapå såväl dettill sammanslagning statligaing och organav

[fp] 1:253 och 11231111:2regionala planet 1:4 ochmot. samtsom
[CD-

organisation berör-länsförvaltningensdelfrågor rörandeViktiga
tillsatta utredningarna1960 rör-under åren 1959 ochdes degenom

samhälleliga lokalise-bostadspolitiska organisationen, denande den
jordbmkspolitiken. Problem iframtidaringsverksamheten och den



SOU 1995:27ÃIERBLICK90 HISTORISK

andra utredningar,härtill aktuella också för mångaanslutning var
Uppbördsorganisationskommittén,polisutredning,års1957t.ex.

kommittén Socialvårdskonsulentutredningen.Socialpolitiska och

Länsförvaltningsutredningen i direktivtillkallades 1961 och dess
organisationsfrågor relativtviktiga speciellamångaerinrades attom

prövning. därförDetunder statsmakternastorde kommasnart var
iin och bedömdesoch dessanödvändigt ettsattesatt var en av

länsförvaltningenstatliga helhetså densammanhang,större att som
lämpligastefrån olika synpunkterorganiseras det sättet.kunde

för prin-syfta till grundvalskulleUtredningen att ettytterst ge en
statliga länsförvaltningensställningstagande rörande dencipiellt or-

samordning bådefästas vid fråganvikt måsteganisation. Största om
länsförvaltningen och mellaniverksamhetsområdenaolikainom de

beträffandebl.a.betydelsefullt bedömdes dettaSpecielltdem. vara
di-Vidare berördes ibyggnadsväsendet.samhällsplaneringen och

länsvisa expertmyndigheternasdelänsnåmndernas ochrektiven bl a..
i länsstyrelserna.lekrnannamedverkanställning frågansamt om
statliga länsförvalt-utredningens betänkandei DenGrundtanken

översiktliga samhällspla-den1967:20 och 21ningen SOU attvar
länsmyndigheterna, i fram-på statligadenering, ankommersom

Länsstyrelsenlänsstyrelsen.samordnasledas ochtiden skulle av
initiativtagandeaktivt,föri övrigtskulle även att ettutrustas vara

samordnandeoch organ.
koncentration arbetsupp-förslagUtredningen lämnade avom en

inte direktavskiljande sådana, hadegifterna ett sam-av somgenom
samhällsplanering, ordning ochhuvuduppgifterna allmänband med

skulleförvaltningsrättskipning. länsstyrelsenFörsäkerhet attsamt
få önsk-uppgifter beslut och åtgärdersina och dessfyllakunna nya

utredningen detinvånare ansågförankring bland länetsvärd vara
vilkenrepresentation i styrelsen,medborgerlignödvändigt med en

verksstyrelse. Antaletfalleri normaltdelta beslutskulle ensom
fyrautredningsmajoriteten bordetio. Enligtbordeledamöter vara

i normalfalletväljasKungl. Majzt ochdem utses sex avavav
landstinget.

utredningen medborgarrepresen-enligti styrelsen bordeUtöver
ibeslut sådanaockså delta i länsstyrelsensnämndemäntanter --

personligaingrepp i deninnebarförvaltningsärenden,ochrätts- som
enskildeförväsentlig betydelse denåtgärderfriheten eller andra av

ekonomiskt avseende.i personligt eller
läns-länsnämnderna ochutredningen bl.a.sigVidare uttalade om

beredskapsorganisation, kameral-länsstyrelsensstyrelseexperterna,
organisation.inrelänsstyrelsensochväsendet
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genomfördes1971 så omorganisationpartiell den statligaen av
länsförvaltningen prop. 1970:103, KU 34, SU 132, rskr. 248 och

inordnades308. Bl.a. länsarkitektkontoren och regionalade lant-
mäteri- naturvårdsorganenoch i länsstyrelsen. En lekmannastyrelse
inrättades landshövdingenmed ordförande och tio andra leda-som

respektivevarav landstingskommun eller landstingsfrimöter kom-
Majztoch Kungl. utsåg hälften vardera. Styrelsen fick besluts-mun

i viktigare samhällsfrågor. vidgatEtt samrådsförfaranderätt mellan
statligade länsorganen föreskrevs. Däremot behölls länsnämnderna

självständigasom organ.
Länsförvaltningsutredningen fann under sina överväganden om

den regionala skatteförvaltningen, frågorna skatte-,rörandeatt upp-
börds- och folkbokföringsförvaltningen bliborde föremål för sär-en
skild utredning. följdSom härav tillsattes 1964 Landskontorsut-en
redningen. Utredningarna bedrevs parallellt under ordföran-samma
de och deras förslag utgjorde samlad lösning frågan läns-en av om

organisation.förvaltningens framtida
iHuvudförslaget Landskontorsutredningens betänkande Skatteför-

valtningen 1967:22 brytaSOU skatteväsendet från läns-att utvar
förändringenstyrelsen. Genom den skulle skapas förutsättningar för

slutgiltigt åtskillnad judiciellamellan ñskaliskaoch uppgift-göraatt
på taxeringsområdet. Med fullföljande tidigare reformer farmser av
förutsättningar omvandla prövningsnämndernadå till domstolaratt

länsskatterätter.-
fann fråganDepartementschefen utbrytande skatte-att ettom av

förvaltningen den den borde hänskjutas till Länsbe-arten, attvar av
redningen 1970: 103. Förslagetprop. skapa särskilda läns-attom
skatterätter i stället för tidigare prövningsnämndernade genomför-
des julidock den 1 sidan1971 vid länsskatterätterna bil-ochper av
dades länsrätter för förvaltningsrättskipning 1971:prop. 14,annan
CU rskr. 52; SOU 1967:24, 1970:3. Riksskatteverket in-Ds C

januarirättades den 1 år 1969:127, BeU 63, rskr.prop.samma
342; 1970:55, SU 109, juli tillkomrskr. 275. Den 1 1975prop.
de länsvisa fastighetstaxeringsrätterna 1973:prop. 162, SkU 70,
rskr. 391. länsdomstolarna i organisatorisktDe alla hänse-tre var
ende knutna till länsstyrelserna.

tidigareSom berördes frågan bilda storlands-nämnts att ettom
ting i Stockholmsregionen års kommitté förredan 1944 kommu-av

lösningarnal samverkan SOU 1947:30. Andra diskuterats isom
det varit regionalhär sammanhanget har utbyggnad samverk-en av

i kommunalförbund eller bildande specialkommun föran av en
vissa regionala uppgifter.
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Storstadsutredningenlösningar gjordesolikaprövningEn avav
hade emellertidavlämnadesdess betänkande1964:56. NärSOU

självabeslutatlandstingskommunen redanstad ochStockholms att
storlandsting.bildandetfråganutreda ettavom

stadskollegium ochStockholmsoch 1964beslut 1963Enligt av
kommittébildadesförvaltningsutskottlandstingsStockholms läns en

landstingskommunenochför stadenbestående representanterav
ioch länetförena stadenfråganutredauppdragmed ettattatt om

vissa förvalt-ha handstorlandsting skulles.k.gemensamt omsom
Storlandstingskom-Kommittén,ningsuppgifter. namnetantogsom

samgå-för sådantprincipförslagmaj 1966 framimittén, lade ettett
kommitténs förslagihuvudprincipernajuni 1966Iende. antogs av

landstinget.ochstadsfullmäktige
ochmellan stadenvid olika tillfällenöverenskommelserEnligt

samgåendetefterlandstingskommunenskullelandstingskommunen
ombesörjdestidigareuppgifterdelshandhai huvudsak avsom

för Stock-uppgiftermotsvarandeochlandstingskommunen som
kollektiva trafiken,dels denombesörjdes staden,delholms re-av

Vattenförsörjning ochöversiktlig planering förgionplanering samt
uppdragits åtredanuppgifterna hadesistnämndaDeavlopp. tre

frågorregionalaoch länsStockholms stadsförKommunalförbundet
landstingskommunen.ochstadenbeståendeKSL, av

utredaKommunalrättskommittén i uppdragñck1965I attmars
vilkalandstingskommunala kompetensen,denvissa frågorbl.a. om

primär-mellani vissa formervid samverkanaktualiseraskunde en
bl.a.direktiven erinradeslandstingskommun. Iochkommun om

riksdagsberättelse,1966 årsStorlandstingskommitténs arbete se
370.In:5 s.

iförsakkunnig ochtillkalladesapril 1967 attI expert sam-enen
KommunalrättskommitténStorlandstingskommittén ochmedverkan

storlandstinget.förförfattningsbestämmelserförslag tillframlägga
motsvarande delKommunalrättskommittén frånbefriadesSamtidigt
Storlandstingetsi betänkandetsakkunnige ladeuppdrag. Densittav

landsting förtill lagförslag1968:35 framförfattning SOU om
Stockholms län.

års riks-vid 1969fattadesstorlandstingets inrättandeBeslut om
landstinget träddeoch detrskr. 275KU 25,112,dag prop. nya

januari 1971.funktion den 1i
landstings för-länsoch Bohusbegärde Göteborgs1962oktoberI

förutsättningslösstadskollegiumGöteborgsvaltningsutskott och en
landstingskommunen.samgående medutredning kommunensom

sak-tillkallades1962decemberochi novemberbeslutGenom en
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utreda frågan samgående. Den sakkunnigeskunnig för att ett ar-om
Göteborgsutredningen och redovisadesbedrevs underbete namnet

1974:2.1974 Ds Kn
utredningsarbeteanfördes omfattandeI ägtrapporten att ett rum,

landstingskommu-förfallit sedanfrågan samgåendeettattmen om
framtiden. Behovet regionalden borde ställasförklarat att avnen

bildadesi det 1965löstes ställetsamverkan att en gemensamgenom
samordning hälso- ochplaneringsnåmnd för samplanering och av

iandra landstingskommunala angelägenhetersjukvården samt av
Bohus län. nämnden 1969Göteborgs och Den ersattes senare av

bestående planeringsnämnden för lands-Västsvenskaden ännu
ingår förangelägenheter, i vilken företrädare Göte-tingskommunala

Älvsborgs, SkaraborgsGöteborgs och Bohus,kommunborgs samt
landsting.länsoch Hallands

Länsdomstolskommittén tillsattes för utreda frågan1977 att om
organisatoriska ställning, målområde be-Ilänsdomstolarnas m.m.

kommitténLänsdomstolarna SOU 1977:80 föreslogtänkandet att
brytas från länsstyrelsernalänsdomstolarna skulle ochde uttre

till fristående allmän förvaltningsdomstol iläggas en nysamman
Till förslagetbenämnd länsrätt. stöd åberopades delsvarje län, en

dels det förhållandet den dåvarande organi-principiella skäl,rad att
inte kunde botas inom förvisade svaghetersationen som ramen en

ändringarnamed länsstyrelserna. De föreslagnaintegrationfortsatt
juli 1979 prop. 197778: 17, KU 47, rskr.genomfördes den 1

308.
Länsdemokratikommitténinnan tillkalladesmånader 1976Ett par

OPAL-utredningen i uppdrag organi-ñck s.k. bl.a.den göraatt en
sationsöversyn i syfte vidmakthålla ochplaneringsavdelningen attav

effektiviteten i funktion samordnandeöka dess viktiga som organ
uppgiftsarnhällsplaneringen. framhöllsför En angelägen attvara

planeringsavdelningens samordnande roll andrabelysa gentemot re-
ochgionala liksom formerna för samarbetet med kommunerorgan

landsting.
anledningOPAL-utredningen 1978:58 det medansåg SOU att

givits Länsdemokratikommit-det uppdrag i december 1976av som
förutsättningartén så väsentliga för utred-skapats osäkerhetstor om

behandla de angivna frågor-ningens arbete, den inte kundeatt nyss
Utredningenplaneringsavdelningens verksamhet. be-rörandena

till i huvudsakdärför i denna del sina övervägandengränsade att
ändringar, kunde föranledas utbryt-organisatoriskade som avavse

ningen länsdomstolarna.av
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maj tillsattes delegation uppgiftI 1977 med bl.a. samordnaatten
den statliga planeringen i Göteborgsregionen Göteborgsdelegatio--

främsta orsaken därtill då inträffadeDen den varvskrisen.nen. var
delegationens meningEnligt 1981:5 länsindelningenDs I var

inte tilli Göteborgsregionen anpassad den bostads- och arbetsmark-
nadsregion faktiskt förelåg, vilket till vissalett problem försom
samhällsplaneringen och speciellt behov på regio-samverkanett av

Delegationen drävidnal nivå. underströk det måsteatt ettvara re-
nationellt intressegionalt och Göteborg kan hävda sin rollatt som

för Västsverige vad arbetsmarknad, näringsliv ochcentrum avser
kvalificerad service.

planeringsfrågor iDelegationen föreslog storstadsområdet ochatt
angränsande kommuner, berörde länsstyrelserna igemensamtsom

ÄlvsborgsHallands län, fortsättningsvisGöteborgs och Bohus, samt
samrådsgruppskulle behandlas den etablerats mellan de be-somav

planeringsavdelningar.länsstyrelsernas Den samrådsgruppenrörda
lämpligkunde också för överläggningar med Göteborgsregion-vara

planeringsfrågorkommunalförbund. Någon delegation för iens ny
enligt Göteborgsdelegationens mening, interegionen torde, vara

nödvändig önskvärd.eller
förändringar för statligadet gäller betydelse enbart denNär av

länsförvaltningen följandekan nämnas.
december 1985 fattades beslut försöksverksamhet medI om sam-

länsförvaltning i Norrbottens länordnad prop. 1985 86:5, BoU
inom Civildepartementetrskr. 64. arbetsgrupp tillsattes i juniEn

för bereda frågor därom. Gruppens överväganden1986 och slut-att
i länsförvaltningpresenterades Samordnad förslagsatser rapporten -

Ds C 1987:10.
samordnad länsförvaltningen blev föremål förFrågan ut-om en

parlamentarisk kommitté. ansågredning Denna, deten somgenom
länsförvaltning genomfördes såangeläget samordnadatt snart som

sina imöjligt i hela landet, lade fram förslag betänkandet Samord-
länsförvaltning SOU 1989:5nad och 6.

innebar i korthet följande.Förslagen
offentligaled i förnyelsen den sektorn går fleraSom stat-ett av

liga länsmyndigheter och bildar länsstyrelser i alla län.samman nya
sina regional nivå för kunnaStaten kraftsamlar attresurser upp-

service. Därigenomsamordnat och för kunna bättreträda attmer ge
effektivitet väsentliguppnås ökad och styrka på områden harsom

för utveckling och framtid. förstärktbetydelse länens Genom ett
förtroendemannainflytande förbättras förutsättningarna hänsynatt ta
till skilda regionala förhållanden.
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länsstyrelsen byggs de verksamhetsområden ochDen nya upp av
finns inom länsstyrelser, länsskolnämnder,landetsresurser som

länsbostadsnämnder, länsvägnämnder, lantbruksnämnder och fiske-
nämnder.

beslutsfunktioner angående trafikplane-Länsstyrelsens ochansvar
regionalauppgifter i trafiksäkerhetsarbetetring betonas. Dess det

planeringenpreciseras och dess uppgifter i beredskapsarbetenav
arbetsmarknadsutbildning tydligare och utvidgas.och görs

besluta i viktiga ärenden inom de olika sektorerna inrättasFör att
landstingenobligatoriska förtroendemannanämnder, valda förut-av

ordföranden-landshövdingen.om
vidsärskild utredare såg också uppgifter och arbetssättEn över

sociala funktioner Ds 1989:9.länsstyrelsernas
organisationsförslag förStatskontoret utarbetade läns-ett en ny

län i delar regeringen behövde ställ-i Stockholms destyrelse tasom
ning till 1989:31.rapport

förslag till regional statlig1988891154 lämnadesl prop. en ny
huvudsakligen baserade på parlamentariskaförvaltning, den kom-

föreslogs dock inte länsbostads-mitténs betänkande. Det t.ex. att
inordnasupphöra och i länsstyrelserna,nämnderna skulle utan

för frågor rörande kommunala bostadsförsörjnings-endast att ansvar
samhällsplanering, tidigareoch legat på länsbo-somprogram annan

tillskulle föras denstadsnämnderna, nya länsstyrelsen.över
tillstyrkte i allt väsentligt propositionens förslagUtskottet

och 9. Ett antal reservationer flera198990:BoU 4 och sär-stort
Bl.a. yrkade ledamöter från centerpartietskilda yttranden avgavs.

till förmån för letpå förslagen, länsdemokratiska alternativ-avslag
Riksdagen beslöt enligt utskottet rskr. 89.et.

anledningMed för skolan före-199091 218 ansvaretav prop. om
utbildningsutskottet antalslog bakgrundUbU 4, mot ettav

motioner i frågan, i statliga ämbetsverk för skolväs-det detatt nya
föreslogs skulle finnas särskildendet Statens skolverksom en--

fältorganisation. förslagenUtskottet ansåg det i och medatt om en
mål- resultatorienterad skolan och verk-och styrning av om nya

för fanns anledningsamhetsformer det centrala ämbetsverket att
bindning till tidigare riksdagsbeslut på hur de organisatoris-utan se

följde rskr. 76.ka frågorna bäst skulle lösas. Riksdagen utskottet
länsskolnämnderna haft kom såled-De uppgifter de avskaffadesom

ändamål fick särskild fält-ingå i Skolverket, för dettaatt enes som
organisation.

julilänsförvaltningen i funktion densamordnade trädde 1Den
1991.
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myndighetsorganisationen rörande konkur-förändringarEfter av
Konkurrensver-bildandet detjuli 1992 ochdenrensfrågor l nyaav

konkurrensområdetuppgifter också pålänsstyrelsernafickket
237.bil. NU 20, rskr.l99192:10Oprop.

janu-skulle upphöra den 1länsbostadsnämndernabeslöts1993 att
regionala301. DenBoU 20, rskr.1992932172,ari 1994 prop.

bostadsfinansieringen sköts där-förstödadministrationen statensav
länsstyrelsernaefter av

ñnnasvid länsstyrelsen skalldetjuli 1994 gällerdenFrån 1 att
kvinnor ochjämställdhet mellan mäni frågorlänsexpert omen

Länsstyrelsenoch 291.rskr. 290AU 17,199394: 147,prop.
i länet ochstrategi för jämställdhetsarbetetbl.a.skall upprätta en

området.verksamheten påsamordna
enligti ärenden lag-sökandeuppgifttidigareLänsstyrelsens som

deni vissa fall LVMmissbrukarevård1988:870 togsavomen
fulla utred-också fick detkommunerna,juli 1994 över1 somav

S0U 16, rskr.199394:97,ärendeni sådana prop.ningsansvaret
150.

frånför länsrätteni ställetlänsstyrelsenVidare kan nämnas att
återkallelseinstans i ärendenförsta1994oktober ärden 1 avom

319 läns-24, rskr.l99394zl33, JuUprop.körkort samt attm.m.
yrkesmässigadentillsynenlöpandeför denstyrelsens tra-avansvar

29, rskr.1993942168, TUmarkerats prop.ytterligare harfiken
310.

i uppdrag1988, ficktillsattesStorstadsutredningen, att utar-som
livsmiljön i storstäderna.förbättraåtgärder förtillförslagbeta att

bl.a. kravetutredningens arbeteförutgångspunkterSom angavs
förhållandelevnadsvillkor ilikvärdigaochregional balansgodpå

ipolitiska deltagandetvidga deti övrigt, behovettill landet attav
fysiska livs-denförbättranödvändighetenstorstäderna attsamt av

miljön.
viktigstorstadsområdena harframhölls bl.a.direktivenI att en

ofta utvecklasutveckling och därsamhälletsi svenskaroll det att
natio-helhet. Dentill landetspridsföreteelseridéer och somsom

storstädernasfortsättningsvisbordepolitikennella även ta vara
måste ock-storstädernasamhällsutvecklingen,irolldynamiska men

regional ba-godmed måletöverensstämmelseiså utvecklas om en
medborgar-föransträngningar krävdesSärskildalans. att engagera

utvecklingframhöllssamhällsliv. Deti storstadens att somenna
föralltmedborgarna störreinnebär tar ettatt gemensammaansvar

i samhällslivet.delaktighetenökarangelägenheter
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sitt möjligheterI slutbetänkande Storstadsliv. Rika hårda villkor-
1990:36 ansåg strategiska regionalaSOU utredningen bl.a. denatt

planeringen behövde i storstadsregionerna istärkas och Göte-att
och Malmöregionerna kommunalförbund till börjanborgs- kundeen

storlandstingför den planeringen. På sikt borde skapasta ansvaret
regioner. meningockså i Enligt utredningens det för-dessa vore en

regionala planeringen idel den Stockholmsättsamma somom
till landstingen. ordning förutsattefördes En sådan docköver att

ilänsindelningen ändrades Göteborgsregionen. administrativaDen
splittringen landstingsnivå ansågs nämligen försvå-där ochstats-

rationellt planeringsarbete. Göteborgs därförEtt län bordeettra
måste därvid till intilliggande läns och lands-skapas. Hänsyn tas

möjligheter bildandettings framtida fungera. l avvaktan påatt av
landstingskommun för Göteborgsregionen borde deten gemensam

kommunalförbundet befogenheter ibefintliga kunna utökadeges
landstingsfrågor.vissa ochläns-

remissbehandlingen utredningensVid betänkande pekade fleraav
länsindelningremissinstanser det behövdes ändrad i västraatt en

emellertid ingenSverige. fanns enhetlig uppfattningDet hurom en
länsindelning borde Vissa remissinstansersådan ändrad ut.se

utredningens förslag län för Göteborgsregionen.stödde ett nyttom
förordaderemissinstanser omfattadeNågra länett nytt som en

Sverige. remissinstanserdel Andra ansåg proble-större västra attav
olika formerkunde lösas samverkan läns-utan attgenom avmen

behövde ändras.gränserna
utredningensKritiken till förslag inteledde genomfördes. Frå-att

i Sverigelänsindelningen blev därefter ivästra ställetgan om en
uppgift för Västsverigeutredningen nedan.se

Utvecklingsfondsutredningen i betänkandet Strategi förföreslog
småföretagsutveckling organisationSOU 1993:70 fören ny sam-
hällets insatser för småföretagsutveckling. Organisationen föreslogs
få färre enheter de 24 länen. Riksdagen beslöt prop. 199394:än
40, rskr. 80 tidigare länsvisa utvecklings-NU ll, deersättaatt

regionalafonderna med utvecklingsbolag under centralt moder-ett
bolag hela moderbolagetALMI Företagspartner AB. Staten äger-

Återstoden% i de olika dotterbolagen. landstingenoch 51 ägs av
i varjeoch vissa kommuner. finns 23 regionala bolag länDet ett-

Kristianstads föroch Malmöhus, har bolagettutom gemensamtsom
stödjahela Skåne. Syftet med verksamheten företagsutveck-är att

tilllingen i landet och verksamheten de krav utveck-att anpassa nya
näringsliv företag.lingen svenskt ställer på små och medelstoraav

IU|-7l
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199293:skogspolitik prop.propositionårs1993I om en ny
Skogspoli-förslagbakgrund deregeringen,ansåg226 mot somav

i och fördet1992:76 och 111,fram SOUkommittén lagttiska att
rationella-möjligt åstadkommasåangelägetsig snartatt ensomvar

regionerminska antaletorganisationsstrukturregional attgenomre
föreslagits kom-tillfrån 22 10,skogsvårdsstyrelsernaför avsom

pågåendeRegionberedningenspåmed tankedetmittén, att ar-men
regionindelning enligtbindaredan dålämpligtintebete att envar

rskr. 352.härtill JoU 15,sigRiksdagen anslötdet förslaget.

Västsverigeutredningen.Regionutredningen och2.3.4

Regionberedningen

offent-analysera dendelsutredare försärskildtillsattes1991 atten
perspektiv-ochuppbyggnad göraregionalaliga verksamhetens en

analyserastruktur, delsframtidaalternativ förolikamedstudie en
underskeddearbeteVästsverige. Dettalänsindelningen i namnen

Västsverigeutredningen.respektiveRegionutredningen
denutvecklingenpåverkarförändringargällerdetNär re-avsom

direktiven tilldepartementschefen ipekadeorganisationengionala
trafikproj ekt,planeringenpå störreRegionutredningen bl.a. nya,av

samordning totalförsva-behovetmiljöproblem,hanteringen avavav
pågå-sjukvården denochinom hälso-förändringsarbetet samtret,

internationaliseringen.ende
förvänta-pågående ochanalysera hur deskulle bl.a.Utredningen

påverkar förutsätt-olika samhällsområdeninomförändringarnade
arbetsuppgifter mellan central,fördelningenförningarna re-av

be-samarbetsmönstrenregionalanivå hur deoch lokalgional samt
försörjningserviceproduktion, medoffentliginomutvecklashöver

samhällsplanering. Påmiljöpolitik ochtotalförsvar,infrastruktur,
utredningenöverväganden hadeochsina analysergrundval attav
framtida struk-alternativ förperspektivstudie med olikagöra enen

nivå.på regionalverksamhetenoffentligadentur av
naturliga bo-direktiv framhölls deVästsverigeutredningensI att

illaSverigeiarbetsmarknadsområdena stämmeroch västrastads-
splittring innebäradministrativa Dennamed de gränserna.överens

Göteborgsregionens trafik-det gäller lösabl.a.olägenheter när att
Utred-samhällsområden.också inom andramiljöproblem,och men

med denför- och nackdelarnaoch analyseraborde kartlägganingen
på grundval däravi Västsverige ochlänsindelningennuvarande re-
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dovisa olika förslag till alternativ länsindelning. Konsekvenserna av
olika alternativ, inklusive oförändrad indelning, borde redovisasen
så fullständigt möjligt.som

Regionutredningen redovisade i betänkandet Regionala roller -
perspektivstudie SOU 1992:63 olika alternativ för den fram-treen

tida uppbyggnaden den offentliga verksamhetens regionala nivå.av
Alternativen i korthet följande.var

Statligt regionalt ansvar
företrädesvisEn inomstatlig organisationsöversyn, där enligtstaten

den sektorsamordnade organisationsmodellen kraftsamlar sina re-
i länsstyrelserna, skallsurser som

verka för nationella mål får genomslag,att-
bevaka riksintressen,
främja utvecklingen i regionen med användning statligaav-
medel,

förhandlingspart i förhållande till kommuner,statensvara-
landsting näringsliv,och

regionens företrädare inför andra regioner i ochvara utom-
landet.

Kommuner i samverkan
Landstingen avskaffas och närhetsprincipen renodlas. Kommunerna

för sigövertar eller i samverkan landstingens uppgifter. Re-var- -
gionala statliga arbetsuppgifter förs tillöver lokal statlig förvaltning
eller till kommuner.

Regional folkstyrelse
Självstyrande direktvaldaoch med beskattningsrätt in-organ egen

för harättas för sådana offentliga uppgifter på regionalatt ansvaret
nivå, syftar till hållbar utveckling i olika delar landet ochsom en av

för tillhandahålla och finansiera sådan offent-ansvaret attsom avser
lig service, kräver befolkningsunderlag. Dessaett stort ersättersom
de nuvarande landstingen. Länsstyrelserna omvandlas till renodlade
myndighetsutövande statliga organ.

I Västsverigeutredningens betänkande Västsverige region i utveck--
ling SOU 1992:66 föreslogs det bildasskulle regionförbundatt ett
med för övergripande planerings- och utvecklingsfrâgor iansvar
Västsverige. Regionförbundet skulle uppgifteröver från såvälta
länsstyrelserna landstingen, exempelvis beträffande regionalsom ut-
veckling, kommunikationer och utbildning den fortsattasamt sam-
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Samtidigt skullesjukvården.kollektivtrafiken ochinomordningen
uppgifter frånde tillfördesställning stärkaskommunernas attgenom

regionala planet.det
remiss. SåaldrigsändesbetänkandeRegionutredningens ut

Medbetänkande.Västsverigeutredningensmeddäremotskedde an-
följande avanfördes bl.a.betänkandetsistnämndadetledning av

antaldärtill komsig flertalet;yttraderemissinstanser ett200nästan
redovisas här.ocksåvilka någraspontanremisser,s.k. av

utredningens ka-iisig instämdeyttradeflestaallra stortDe som
brist-otidsenlighet,organisationensochindelningensrakteristik av

utvecklingsfrågorna. Inteförsplittradeeffektivitet ochande ansvar
splitt-med detnackdelarnapåtaladessidanäringslivetsfrånminst

Västsverigeshinder föradministrativarade ett stortansvaret som
till andraförhållanderegion ikonkurrenskraftigutveckling till en

iregioner Europa.
iproblembeskrivning-instämderemissorganenvästsvenskadeAv

politiska parti-deorganisationer, bl.a.näringslivetsförutomen,
Bohus,ochi Göteborgslänsorganisationerellerdistrikts-ernas

Älvsborgs långHallands län,iflera demlän,Skaraborgsoch enav
kommunalförbund läns-någralandstingen och samtrad kommuner,

län.BohusochGöteborgsistyrelsen
Älvsborgsi Skaraborgs,länsstyrelsernamärkteskritikernaBland

ochmoderaternasfolkpartiets,Centerpartiets,länHallandsoch samt
enligtpekade på dei Halland. DelänsorganisationerVänsterpartiets

påsamverkan deterfarenheternahittills godameningderas re-av
framtiden.vägledning förplanetgionala ensom

enighetbredvisade påremissvarenkan sägasSammantaget att en
Västsverige behöveriorganisationenregionalaoffentligadenattom

tidens fordringartilloch bättreeffektiviserasochförenklas anpassas
näringsgeograñskt starkarekrav påframtidenssärskilt tilloch re-en

härför tillochmotiveringarnasiganslöt argumentengion. l stort
betänkandet.iframförtsdem, som

förstaregionförbundförslaget stegBeträffande ettett somom
regionorgandirektvaltantingenkundeslutmål ettmot ett varasom

dela-någotmeningarnakommunalförbund,valtindirekteller varett
mångaförslaget, äventillstyrkte dockremissorganFlertaletde. om
pekadeMångaövergångslösning.endastaccepterade det ensom

frågornaberedningbelysning ochytterligarebehovetockså på avav
finan-förbundsfullmäktige,tillvaletsammansättning,förbundetsom

på förbunds-demokratispekternaochmedborgar-sieringen samt om
lösningen.
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funktioner ochöverföringenföreslagnadenfrågaI upp-avom
tilllänsstyrelserna kommunernafrämststatligafrångifter organ --

uppfattningarna däremot mycketregionförbund,tilleller ett var
myndigheter, bl.a.några statligaundantagsamstämmiga. Med av

flesta.överföring de allratillstyrktes sådanlänsstyrelserna, aven
tillrenodlas hu-länsstyrelserna börgäller förslagetDetsamma att

kontrollmyndigheter.förvaltnings- ochvudsakligen
beredning för detparlamentarisktillkallaregeringen skulleAtt en

uppbyggnadverksamhetensden regionalamed såvälarbetetfortsatta
Sveri-länsindelningen iinklusiveindelning i län, västralandetssom

budgetproposition 100199192:i årsredan 1992förutskickadesge,
augusti 1992.direktiv itillsattesRegionberedningenbil. 14. genom

remiss.på Se-dåbetänkande ännuVästsverigeutredningens utevar
i februari 1993regeringenbeslötremissomgângen avslutats attdan

beredningentillöverlämnasremissyttrandena skullebetänkandet och
överväganden.för fortsatta

bud-i 1994 årsocksåpå llera ställenberördesRegionfrågan --
bil.1993942100 1ñnansplanen prop.getproposition. I t.ex. avsn.

förbättrassamordning behöverochsamverkananfördes bl.a.5 att
grad måstetillväxtpolitik i högrenationellland ochi vårt ut-att en

regionala nivån.frän den
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regionala förvaltningen3 Den

idebatt och reformer ett-

idé- intresseperspektivoch

Inledning3.1

Regionberedningenkapitel redovisar översikt debattI detta en av
åren regionalaoch reformer under de 30 rörande densenaste ca

organisation.ochförvaltningens roll
Översikten koncentrerad till några de problemområdenär av som

särskilt och speciellt bered-varit framträdande relevanta förärsom
nämligen ansvarsfördelningenningens arbete, mellan och denstaten

självstyrelsen, frågan statlig länsförvaltningkommunala contraom
länsdemokratiregional självstyrelse samordningen densamt av

statliga länsförvaltningen.
Framställningen speglar debatten och ståndpunkterna främst

policy-formuleringsarenan,den s.k. nationella till vilken räknas
kommittéväsendetriksdagen, regeringen och inklusive remissinstitu-

tionen. fokuseras problem, reformkravDen och reformförslag,
för och dessa aktörer, positioner och ställ-argument emot samt

ningstaganden i beslutsprocessen.

3.2 Ansvarsfördelningen mellan ochstaten

den kommunala självstyrelsen

reformernas frågaDebattens och grundläggande har varit ansvars-
och uppgiftsfördelningen självsty-mellan och den kommunalastaten

Förändringskravenrelsen. har gällt ökad självständighet ökadoch
handlingsfrihet för självstyrelsen dess främsta landstingenoch organ
och kommunerna.

1 återfinns iEn utförligare version bilaga där också källhänvisningar ges.
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decentraliseringsñlosoñ, enligtprincipiellt vilat påharKraven en
och effektivastsamhällsuppgifter sköts bästvilken av organ som

Därtill harderas verksamhet.sig dem berörsbefinner nära som av
och kommunernamitt alltmer betonats1970-taletssedan att staten

och inte konkurrentersamverkandebör parter omsomses som
avgjordaför allamed gång gränser.makten en

ursprungligenökade i styrka sedan deDecentraliseringskraven ca
mindretill 300.under l970-talet reducerats än2 500 kommunerna

för flesta kommuner ganskaändrades situationen deDärigenom
gjordeekonomi, vilketbefolkningsunderlag ochradikalt i fråga om

kommunförvaltningenshöjanödvändigtmöjligt ochdet både att
kompetens.

kunnaförutsättning för skullesiniDetta statenatttur envar
skulleoch för dessauppgifter till kommunernañerdelegera att

kompliceradeoch ofta mycketsin verksamhet medvidgakunna nya
uppgifter.

utveckling dedemokratiperspektiv medförde dennaiSett attett
medderas befattning debetydligt färre ochförtroendevalda blev att

tillfördes de allt bätt-i mycket hög gradkommunala frågorna över
kommunaltjänstemännen.utbildadere

1974i grundlagenAnsvarsfördelningen den3.2.1 nya

isjälvstyrelsens ställning vårtkommunalatill 1974 denFram var
uttryckligen grundlagsreglerad.intepolitiska system

emellertid 1963 föreslagit detFörfattningsutredningen hade att
folksty-paragraf skulleregeringsformens förstai sägasredan att

statsskick och kommunalparlamentarisktförverkligasrelsen genom
markerassjälvstyrelsens betydelseDärigenom skullesjälvstyrelse.

särskiltpå sättt.ett
Grundlagbered-och bl.a. därförRemissopinionen blev delad, tog

tilli sitt förslagförfattningsutredningens tankeinteningen 1972 upp
utredningar dåanledning Heraregeringsform. En attvarannanny

uppgiftsfördelningen mellanochpågick berörde statenansvars-som
bestämmelserföreslog någraberedningenMenoch kommunerna.

själv-kommunalaför åsikten denuttryckvilka kunde tolkas attsom
grundvalar.statsskicketsstyrelsen är en av

ñer-mottagande. Detkritisktfick övervägandeFörslaget storaett
kommunalaför dengrundlagsskyddetremissinstanser ansågtalet

socialdemokratiska regeringenotillräckligt. Densjälvstyrelsen tog
författningsutredningensföreslog 1973kritiken ochintryck attav
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införas ikommunala självstyrelsen bordeformulering den rege-om
inledningsparagraf. motivering anfördes kom-Somringsformens att

samhälleliga reformpoli-viktiga denblivit instrument förmunerna
ocharbetsfördelningen mellantyngdpunkten itiken och statenatt

förmån. kommunalaförskjutits till Dendekommunerna senares
grundlagregleras endast ii övrigtsjälvstyrelsen borde tre avseen-

indelningens struktur,nämligen i fråga den kommunaladen, omom
för-självstyrelsen och den därmedi den kommunalainnebörden

formerna för den kommunalabeskattningsrättenbundna samt om
verksamheten.

eftersominte såAnsvarsfördelningen borde närmare änanges
ibefogenhetsfördelningen måste kunna ändras takt medocharbets-

regeringen. Därför det varkensamhällsutvecklingen, menade var
orubbliga och precise-möjligt gång för alla dralämpligt eller att en

Riksdagensjälvstyrelsesektor.kring kommunalrade gränser en
i del.den grundlagen dennameningen ochdelade antog nya

Ansvarsfördelningen i 1970-talets utredningar3.2.2

årsKommunallagsutredningen tillsattes 1970, gällde 1953ännuDå
landstingslag. dem sades inget1954 års Ikommunallag och mer

uppgiftsfördelningen denoch mellan ochkonkret statenom ansvars-
lagtexten fanns endast den allmännasjälvstyrelsen. Ikommunala

sinaoch landsting ägde själva vårdaformuleringen kommun attatt
icke handhavandet enligt gällandesåvitt däravangelägenheter,

det för vissatillkommer med tilläggetförfattningar annan, att an-
docklandstingets del räknadessärskiltgelägenheter stadgat. Förvar
sjuk-nämligen hälso- ochvilka angelägenheter avsâgs,somupp

näringarsoch andraundervisning, socialvård, jordbruketsvård,
landstingslag förekom fördylikt. årsutveckling med I 1954mera

praxisenligtgången i lagtexten ordet landstingskommun,första men
den äldre ochföreliggande genomgåendeanvänds i betänkandenu

landsting.formenkortare
kommunallag för kommu-Utredningen föreslog en gemensamny
ändring den allmännaingen materielllandstingoch avmenner

bort,detaljföreskrifter rensadeskompetensbeskrivningen. Ett antal
ramlagskaraktär. Någonfickvarigenom kommunallagen mer av

inte.självstyrelsedefinition begreppet kommunal gavsav
kommunaladenvilja regleraför inteSom skäl närmareatt

åtnjutabordeutredningen kommunernakompetensen attangav



SOU 1995:27106 DEBATT OCH REFORMER

möjliga frihet ordna sin förvaltning sinaoch verksamhets-största att
efter skiftande lokala behov. Dock borde vissa minimimåttformer

för kommumnedlemmarna likställighetregler finnas att garanteraav
handläggning demokratiska former och för säkerställaunderoch att

vilket självstyrelsenvisst reellt lekmannainñytande lättett utan
blev sken.tomtett

förstärkningarKommunaldemokratiutredningen föreslog 1975 av
förankring medborga-kommunala älvstyrelsens lokala ochden av

inga kriterier för ansvarsfördelningenrinllytandet. Men den angav
självstyrelsen. gjorde inteoch den kommunala Detmellan staten

Kommunalekonomiska utredningen, tillsatt 1974, där-heller men
efterföljare, kommunalekonomiska utredning.1976 årsdessemot

principiellti sitt slutbetänkandeförde 1977 rör-Den ett resonemang
ekonomi. ansåg det angelägetstyrningen kommunernas Denande av

minskadhandlingsutrymmet för kommunerna ökade stat-att genom
nöja sig med dra allmännakontroll. statsmakterna bordelig att upp

tillämpa ramstyrning.den fortsatta utbyggnaden, dvs.riktlinjer för
utgiftsexpansionen i första handden kommunalabordeStaten styra

totala omfatt-riktlinjer för den kommunala verksamhetensgenom
fördelningen på olika områden.föreskrifter förning inteoch genom

prioriter-till planmässig avvägning ochmöjligheterKommunernas
möjligt förstärkas.oching borde bevaras om

utredning under 1970-talet drogförstaDen som upp mer
uppgiftsfördel-riktlinjer för ochsystematiskt utformade ansvars-

älvstyrelsen Länsbe-ningen mellan och den kommunalastaten var
ordförande ochredningen med statssekreterare Göte Svensson som

landstingen ochföreträdande både riksdagen,med ledamöter
starkare beho-betonade behovet samarbetekommunerna. Den änav

ochgränsdragning i titeln på sitt betänkande 1974, Statredanvet av
också till grundlagspropo-i bekände sigsamverkan. Denkommun

befogenhetsfördelningen måsteuppfattning ochsitionens arbets-att
fördelningensamhällsutvecklingen ochi takt medkunna ändras att

fann emellertid denpraktisk lämplighetsfråga. Dennärmast var en
kommun iuppgiftsfördelningen mellan ochrådande stort settstat

ändringar; docknågraföreslog därför endastavvägd och smärreväl
kommunalatillsynen och kontrollen denstatliga överborde den

utsträckning minska.iverksamheten stor
principresonemang dei sammanhangetBeredningen förde ett om

respektive kommunalställning i statligdemokratiska värdenas sam-
centrala värdettill dethällsförvaltning. kom slutsatsenDen att

i bådakunde uppnåsi grundläggande frågoråsiktsöverensstämmelse
demokratinFundamentalt för näm-förvaltningsystem.slagen varav
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ligen viljafolkets skulle förverkligas. I den svenskaatt representa-
tiva demokratin skedde detta riksdagenriksplanet och pågenom
den kommunala självstyrelsenivån landstingen och kommu-genom
nerna.

dominerandeDe utgångspunkterna för Länsberedningens resone-
tillhänsynen de demokratiska värdena, närheten till demang var av

besluten berörda effektivitetsaspekten. framgårDet femdesamt av
principer för uppgiftsfördelningen mellan kommunoch be-stat som
redningen formulerade:

riksintresseDet landetsär alla medborgareett att garantera en-
viss minimistandard i fråga trygghet, säkerhet och välfärd.om

princip slår fastDenna centralt statligt för dennaett attansvar
standard upprätthålls.

uppgift liggaEn bör på högre beslutsnivå nödvändigt iän-
tillförhållande de beslutet direkt berörda. Principen ut-av

trycker allmän till decentraliseringsträvan och därmeden en
viljeinriktning vid uppgiftsfördelningen.
Uppgifter kräver mått likformighet eller därett stortsom av-
överblick hela riket nödvändig liggaöver är bör på central

tillnivå. Principen leder centralt statlig ansvar.
Uppgifter kräver betydande inslag lokalkännedomettsom av-

specifik detaljkunskapoch bör decentraliseras. Principen leder
till regionalt eller lokalt beslutsfattande kan leda till såvälmen
statligt kommunalt huvudmannaskap.som

uppgifterNärliggande bör verkställas på beslutsnivåsamma-
och handhas huvudman, därigenom elfektivitets-sammaav om

uppnås. Principenvinster kan kan leda till statligt eller
kommunalt ansvar.

Ytterligare några 1970-talets utredningar lämnade förslag tillav
minskad reglering kommunerna landstingen. Såledesoch rekom-av
menderade Statskontrollkommittén 1977 och 1980 bl.a. mindre av
statskontroll och reducerade underställningkrav beslut, för-av
enklad statsbidragsgivning begränsning myndigheternassamt av
föreskrifter, anvisningar råd.och

Decentraliseringsutredningen förordade överflyttning1978 av
uppgifter från offentligaden till folkrörelsernasektorn min-samt en
skad detaljreglering överlag. Utredningen byggde därvid uttryckli-

på Grundlagberedningens och Länsberedningens uppfattninggen om
ansvarsfördelningen och gränsdragningen mellan och kom-stat

föreslog också fortsatt ÖverföringDen statliga befogen-mun. av
heter till landstingen och kommunerna. inteDessa borde längre
bara bereda också få besluta i vissa iärenden, frågautan t.ex. om
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väghållningen och naturvärden. Denbostadslånegivningen,delar av
enligt utred-nämligenbordekostnadsansvaret,barhuvudman, som

verkställigheten.inflytandeockså haningen

riksdagensregeringens ochRemissorganens,3.2.3

1975-1982ställningstaganden

uppgiftsfördelningeni mellanuppfattningLänsberedningens stortatt
i allmänhetavvägd, deladesväloch kommunerna av re-staten var

regeringen uttrycktesocialdemokratiskaDenmissinstanserna. sam-
våren 1976länsförvaltningenpropositioni denåsikt somomma

framhölls kommunernaremissomgången. Därföljde på ut-att -
bordelandstingenochprimärkommunernabådetryckligen avsågs -

därför deskäletfrämstaframtiden. Detroll icentral attha varen
kommunaladenGenommedborgarna.upppgiftersina näralöste

inflytandedirektmänniskorna dessutomficksjälvstyrelsen ett mera
dockhindradedem. Dettaberördeangelägenheter näradeöver som
verk-kommunalapåverka denmöjlighetmåste hainte attstatenatt

övergripandedetmåste haeftersomi ansvaretsamheten statenstort,
till regeringensanslöt sigRiksdagensamhällsutvecklingen.för upp-

meningsbrytningar.omfattandefattning utan mer
länsförvalt-efterladeskommunallagspropositionen,I straxsom

gång denregeringenförklaradeningspropositionen, än stat-atten
decentraliseringenborde minskas ochkontrollenochliga tillsynen

skullereformarbetetför det fortsattaUtgångspunkternafortsätta.
handlingsfrihet,och ökadkommunaltökat ett ut-ett ansvar envara

samhällsplaneringsområ-påoch kommunmellanvidgat samspel stat
landsting-i ochmedborgarinñytande kommunernaökatdet ettsamt

efter regimskiftet höst-riksdagsbehandlasPropositionen kom atten.
koalitionsregeringenborgerliga de-hade den1976. Då även nyaen

statli-stärkas och densjälvstyrelse skulleklarerat kommunernasatt
visade allaRiksdagsbehandlingenminskas.detaljstyrningen attga

själv-på den kommunalasig regeringensställde bakompartier syn
ställning.styrelsens

propositioner be-tvåFolkpartiregeringen lade 197879 fram som
gällde minskaduppgiftsfördelningen stat-kommun. Bådarörde stats-

den andra delandstingen, medanochkontroll kommunernaöver av
ytterligaremöjligheterna till decentra-behandladetvå dessutom

förvaltningen.inom statligalisering främst den
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principiella del-i deutredningsförslagen hadebakomliggandeDe
remissbe-invändningar vidanmärkningsvärdainte någramöttarna

tillför förslagen anslötmotiveringar näraRegeringenshandlingen.
ansvarsfördelningenpåomfattadeallmäntnämndaden synennyss
Förslagenlandstingen och kommunerna.mellan antogsstaten, av

debatter.längreriksdagen utan
borgerliga1979 tillträddaregeringsdeklarationen från denI tre-

uppenbarligen in-emellertid inkompartiregeringen passus somen
statskontrollminskadkursändring. sadesviss Ingetnebar avomen

i denförklarades taktenDäremotlandstingen och kommunerna. att
budgetproposi-bli Och imåste lägre.utgiftsökningenkommunala

i deökningstaktenregeringentaladeför 198081tionen attom
måste dämpas.kommunsektorntransfereringarna tillstatliga

enigheten kommunernasallmännaslut med denDet omvar nu
kommunalt skat-lagstadgathåll krävdesFrån moderatställning. ett

kommunisternavänsterpartietochsocialdemokraternamedantetak,
verksamhet.statlig styrning kommunernasökadsig emotsatte aven

på åtgär-regeringen kravenkompletteringspropositionen skärpteI
expansionen. Bak-ekonomiskakommunalaminska denförder att

medstatsñnansiella läget väx-bekymmersammadetgrunden ettvar
hävdade kommunernasOpponenternabudgetunderskott.ande att

allvarligt hotad.självständighet nu var
regeringen före-följande åren sedanbådaKritiken återkom de

ekonomi, skatteut-begränsningar kommunernasslagit ytterligare av
inte bara socialdemokra-reageradeverksamhetsvolym. Nuochtag

ocksåvänsterpartiet kommunisterna förslagenoch mot utanterna
partiet hade då lämnatmedmoderaterna, än argument;annat re-om

framville för sin del hårdaregeringen. Moderaterna än rege-
både skattetak och skattestopp.ringen och införa

grundlagsenliga i dis-det deKonstitutionsutskottet hördes om
erinrade därvid först tidigareingreppen.Utskottetkuterade ettom

ovillkorligen hindrade lagreg-grundlagsskyddet inteuttalande att en
inte beskattnings-förutsättning helalering skattetak under attav

beskattningsrättingrepp i kommunernasbeskars. Men sådanarätten
till. vidhöll dennahade utskottet lagt Utskottetundvikas,borde nu

uppfattning.
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frihet 1982-19913.2.4 Fortsatt ökad kommunal

Frågorna kommunernas kompetens kom behandlas i fleraattom
beredningsgrupperutredningar och under l980-talet. De aktualisera-

nytillträdda socialdemokratiska regeringen,des den 1982 somav
ville åstadkomma dels samverkan mellan ochnärmare statenen

frihet särskiltdels ökad för kommunerna beträff-kommunerna, en
kommunala organisationen ochande den beslutsprocessen. Strävan-

manifesterades bl.a. i s.k. frikommunförsök och i rad för-dena en
till minskad statskontroll. Dessutom fortsatte via Stat-kommun-slag

beredningen den samverkan mellan och kommunernanära staten
ipåbörjats under 1970-talet den s.k. Stat-kommungruppen.som

utvecklades till i formDenna samverkan ett nytt styrsystem styr-av
dialog Styrningenning och överenskommelser. kom gällaattgenom

volymutvecklingen och prioriteringarna inom den kommu-både av
nala sektorn.

till förändring författningsregleringen denFörslag kom-av aven
i den riktning regeringen förordat läm-munala kompetensen som

Demokratiberedningen 1985. Den ansåg det klart bordenades attav
landstingenvilka viktigare speciallagar kommunerna ochsomanges

kompetensprinciperfölja. Vidare borde vissa viktiga skrivasskulle
lokaliseringsprincipen, självkostnads-in i lagtexten, bl.a. den s.k.

attprincipen, likställighetsprincipen, förbud understöd tillmot ge
spekulativa företag förbudenskilda och förbud mot samt mot retro-

aktiv giltighet beslut.av
majoritet remissinstanserna positiv till beredning-En stor av var

enhälligt.förslag Med detta stöd föreslogsomens som var rege-
partiernas,ringen 1987 ökning medborgarnas, de förtroende-en av

anställdas aktiva medverkan, delaktighet ochvaldas och de ansvar
i kommunala verksamheten. Förslaget riksdagens gehörden vann

svårigheter.störreutan
Civildepartementet därefterinom föreslogEn arbetsgrupp att ett

i med konkretakapitel skulle införas kommunallagen be-nytt mera
landstingens kompe-stämmelser tidigare kommunernas ochän om

Likställighetsprincipen och förbudetbefogenheter.och mottens re-
praxis itagits med i förslaget, fråga kom-troaktiva beslut hade om

till näringslivet hade där lagreglerats och deförhållandemunernas
viktigaste speciallagarna räknats upp.

tillkal-fullfölja för kommunallagförberedelsernaFör att en ny
parlamentarisk kommitté. sitt betänkande1988 Ilades hösten en
väsentligt förslag i frågaföljde i allt arbetsgruppens1990 den om

Grundidén bakom denlandstingens kompetens.kommunernas och
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kommittén i sin inledandesjälvstyrelsen framhöllkommunala är,
folket, för folketsammanfattning, styrelse folket ochav genomen

regionala På innehåll stad-lokala och planet. såpå det sätt ges
regeringsformens portalparagraf svenska folkstyrel-i dengandet att

självstyrelse.förverkligas kommunaläven genomsen
grundidé kommittén principerformulerade någraUtifrån denna

första gällde styrningen denkommunallagen. Denför den avnya
detaljverksamheten och innebar övergång frånkommunala en

till målstyrning. Genom öppnade förning vägenatt ut-en merman
målstyrning, fick frågorna uppföljning utvärderingochpräglad om

tillnågot syftade den kommu-ökad betydelse, värnaytterst attsom
effektivitet kvalitet.självstyrelsen ökad ochnala genom

till delegering tillprincipen innebar vidgadandra rättDen en
möjlighetertill de anställda, varigenom dessasnämnderna och att

verksamheten skulle öka.förta ansvar
i befogenhetskapitlet skulle införasnyhet föreslogs detSom atten

tillhänvisning regeringsformens bestämmelse kommunernasomen
för sina uppgifter skattlandstingens skötselnoch rätt utatt taav

föreskrifter.och meddela
myndigheter posi-visade sig många statligaVid remissomgången

princip.landstingen tillstyrkte itiva flesta kommunerna ochoch de
landstingen befog-avstyrkte dock förslagetFlera kommuner att ge

näringslivsfrämjande turismstödjande områdetpå det ochenheter
till bli fritt fram för båda kom-tveksamma det skulleoch attvar

slags angelägenheter.syssla medattmuntyperna samma
proposition betänkandet ochden lämnades våren 1991 medI som

påmindes samhällsekono-remissyttrandena grund, deattsom om
inte gjorde möjligt låta kom-miska förutsättningarna längre det att

landstingen tillgodose krav öka-och medborgarnas genommunerna
till eko-Verksamheten måste i stället bättre dede resurser. anpassas

effektivi-förutsättningarna. produktivitets- ochnomiska Med högre
styrning denför kommunala sektorn och ändradtetsmål den aven

uppfölj-ocksåkommunala verksamheten, ökade kraven statens
resultat-utvärdering inkluderande fördjupad mål- ochning och en

landstingen.dialog med kommunerna och
in-återfanns ingen viktigareovanligt många motionernaBland de

ochföreslagits beträffande kommunernasvändning vadmot som
konstitutionsutskot-befogenheter. hellerlandstingens allmänna Inte

isamtliga talare kammarde-några invändningar. Nästangjordetet
principer-enighet råddeapostroferade den allmännabatten som om

i kraft den ja-trädde lreviderade kommunallagen. Denför denna
nuari 1992.
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Statlig länsförvaltning3.3 eller regional
självstyrelse

3.3.1 1960-talets initiativ förpostfaktningaroch

tämligen politisk enighet iOm det rått fråga ansvarsfördel-stor om
ningen mellan och kommunerna i så oenigheten såstaten stort, var

regionalabeträffande den samhällsförvaltningensmycket större or-
ganisation. dennas del kom nämligen decentraliseringskravenFör

förenas med krav vad kallades länsdemokrati, inne-snart att som
överföring uppgifterbärande från statliga länsorgan, främst läns-av

till landstingen.styrelserna,
för gick företrädare för centerpartiet.I strävandena Despetsen

nationella politiskaförde frågan på den motionerupp arenan genom
vid års riksdagar. hänvisning1963 och 1964 Det skedde under bl.a.
till den regionala förvaltningen alls diskuterades införknappastatt
den författningsreform då under förberedelse.som var

Vid förstnämnda riksdagen föreslog motionärernaden utred-en
ning möjligheterna åstadkomma parlamentariskt baseradattom en
länsförvaltning samtidig decentralisering förvaltningsupp-och en av
gifter riksnivån tillfrån länsplanet. Motiveringen utpräglatvar av
ideologisk karaktär och bestämt demokratinatur. Demo-närmare av
kratins folket,styrka och fasthet helt avhängig dess förankring iär
hette det. En förstärka demokratin öka med-vägarna att attav var
borgarnas möjligheter följa och påverka de regionalanäraatt sam-
hällsorganens funktion och minst viktigtarbete. Inte deattvar
opinionsbildande fick möjlighet kontinuerligt följastörre attorganen
arbetet och studera verkningarna fattade beslut.av

Motionärerna återkom 1964 med uförligare motiverat ochett mer
konkret formulerat förslag. De begärde samtidigt utredningen om
ersättande landstingslagen med lag länsparlament ochav en om

älvstyrelseorganisation. Huvudmotiveringen demo-ävenvar nu av
kratinatur. den innehöll också kritikMen stark vad motionärer-mot

såg negativa konsekvenser pågåendeden samhällsutveck-na som av
lingen: ökande statligt inflytande och kontroll, växande statlig byrå-
krati till korporativism.tendenser verkade hämmande påDettasamt
folkstyrelsens villkor.

organisatoriska utformningen sig motionärernaDen tänkte sålun-
ida huvuddrag: Under folkvalt länsparlament finns styrelseett en

länsregering länskollegiumeller vald parlamentet, därunderav
länsnämnder för olika förvaltningsgrenar särskilt rättsvård-samt ett
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länsdormtol. beskattnings-ande Länsparlamentet har ochorgan
förordningsrätt. Dess arbetsuppgifter dels landstingens sedvanli-är

statliga förvaltningsangelägenheterdels utom sådana angårga, som
försvaret, domstolsväsendet, de affärsdrivande verken och liknan-
de.

fördes fram i motion socialdemokratenLiknande tankar en av
Lundberg. Där begärdes utredning möjligheterna delsJohn en om

sammanföra länsstyrelsernas uppgifter med landstingens tillatt en
demokratisk länsorganisation, avskaffadels enmansstyrda äm-att

i avgörande inflyt-betsverk såsom länsstyrelserna och stället detge
till folkvalda övrigt borde utredningenandet I prövarepresentanter.

sig i byråkratifolkstyrelsen skulle kunna stärkas och hävdahur en
tillväxt och tjänstemän.med kromosomartad ämbets-av

avvisade emellertid motion-Konstitutionsutskottet och riksdagen
författningsrefor-hänvisning dels till den föreståendeundererna

till flera pågående utredningar berörde ellerdels tangera-sommen,
Länsförvaltningsutredningen, Landskon-de sakområdet, bland dem

Länsindelningsutredningen. parti-torsutredningen och Men efter en
tillsattesledaröverenskommelse därom i december 1964 den begär-

Länsdemokratiutredningen.utredningen, ñck Denda namnetsom
delvis Länsförvaltningsutredningenkom arbeta omlott medatt som

Länsdemokratiutredning-sitt betänkande 1967, år förelämnade ett

en.
till olikabåda utredningarna kom helt slutsatser beträffandeDe

regionala linjersamhällsförvaltningens organisation. Eftersom de de
länsförvaltningslinjen själv-företrädde, den statliga respektive

styrelselinjen länsdemokratilinjen kommit ställas varandraatt mot
huvudalternativ alltesedan dess, förtjänar deras förslag medsom

motiveringar något utförligare återges.häratt
Länsförvaltningsutredningen generaldirek-hade ordförandesom

Åke Natt och Dag, och bland ledamöterna ingick förutomtören
riksdagsmän företrädare för länsstyrel-bl.a. de centrala verken och

Utredningen enig i uppfattningen de statliga länsorga-attvarserna.
översiktliga samhällsplanering borde ledas och samordnasnens av

emellertidlänsstyrelsen. borde förses med lekmannasty-Denna en
tillföra landsting.relse kunde synpunkter från kommuner ochsom

i viktigare frågor skulle fattas landshövdingen och tioBeslut av re-
länsbefolkningen.förpresentanter

i övrigt bli aktivt,Länsstyrelsen borde föräven rustas att ettupp
initiativtagande kunde föroch samordnande ta ansvaretorgan som

utveckling och befolkningens välfärd. Samhällsplanering, för-länets
valtningsrättskipning ordning säkerhet bliallmän och bordesamt
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detaljbetonadeskatteväsendet ochuppgifter, medandominerande
Länsarkitekten, länsläkaren,tillflyttas andrabordeärenden organ.

in iborde förasfristående konsulenteroch någralänsveterinären
borde bestå.däremotlänsnämndernalänsstyrelsen;

splittrade länsförvalt-för förslaget denHuvudargumentet attvar
framtida planeringsuppgifter-ändamålsenlig för deinteningen var

in-den pågåendenödvändig med tankeeffektiviseringEn varna.
samhällsomdaningen.tensiva

kompliceradesamordning i denbehovetdelargumentEtt avvar
samhällsplane-näringslivets krav påmellanråddeväxelverkan som

sidan å denstrukturförändringar å ochexpansion ochring för ena
näringslivet.för Ettsamhållsplaneringens konsekvenserandra annat

näringslivetsSamhällets ochekonomiskdelargument natur:var av
vanligen brukstid,långkostnader och hadeanläggningar drog stora

samordnad ochsamhällsekonomiska betydelsenvarför den av en
framhållas.planering inte kundeframåtblickande nog

och lands-riksdagsledamöterutredningen, medLänsdenwkrati sex
gickordförande, deni Göteborghövding Per Nyström motsattasom

påminde den deneniga betänkandeheltsittI nästan attvägen. om
samhällsförvaltning hadejudiciellahuvudsakligentidensgamla er-

och produ-administration med planerandeoffentligaktivsatts av en
fördelningspro-planerings- ochregionalauppgifter. Dencerande

tillkomsten länsnämn-i Genomökat betydelse.blematiken hade av
ämbetsverken hadeför de centralaregionalaoch andraderna organ

Samtidigt hade landstinget alltmerblivit splittrad.länsförvaltningen
det iför sjukvården, ochspecialkommunkaraktärfått trots attav

befolkning, hade detrepresenterade hela länetsdemokratiska former
tillutveckling. hade tendensenDessutominflytande på länetsföga

blivit det med-byråkratisering hotochcentralisering ett mot
samhällsförvaltningen.borgerliga inflytandet över

utredningen,menadeproblemperspektiv det,i dettaSett an-var
regionala förvaltningensdenfolkstyrelsen och ökavidgageläget att

för-överföring regionalakunde skeeffektivitet. Det avgenom
till landstingen. Farhågornastatligavaltningsuppgifter från attorgan

grund.utveckling ansågs saknafederalistiskmedföraskulledetta en
länsdemokratisk reform så-huvudmotiv förUtredningens varen

utgångs-effektivitetsfrämjande. Meddemokratiskt ochledes ettett
principprogram förutredningenmotiv skisseradei dessapunkt ett

huvuddrag:dessareform meden
subjektivitet delegerasbörmåttfordrarBeslut stortett avsom-

specialregleradisekundärkommunalaprimär- ochtill organ
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därigenomförvaltning för ställas direktunder demokratisktatt
inflytande politisktoch ansvar.
Detaljkontroll och detaljreglering bör användas endast då re--

riksintressenella exempelvis rättssäkerheten finanspolit-eller
iska mål måste bevakas.
Förvaltningsområden kräver likformighetmåttett stortsom av-

överblick riketeller hela statligoch stark detaljstyr-över en
bibehålls i statligning förvaltning.

Med hänsyn till värdet offentlig debatt och klara politiskaav-
ställningstaganden det fördel reformen medförär atten om

planeringsfunktioner förs fråncentrala de centralaöver äm-
till regeringskansliet.betsverken

Länsstyrelsen bör kvarstå regionalt för administ-ettsom organ-
rativ rättsprövning.

för den övergripande sarnhällsplaneringenAnsvaret och re--
gionplaneringen, för länsnämndernas uppgifter och för sam-
ordningen socialvården läggs också på landstingen.av
Landstingets förvaltningsutskott blir regering.länets-

bilaga diskuterade Pär-Erik Back reformensI statsvetarenen
olfentligrättsliga konsekvenser. konstaterade, vidgadHan att en
länsdemokrati inte behövde skapa för suveränitet ellerstatensoro
leda i federalistisk riktning; därför såg han sken-ettoron som
problem.

3.3.2 Partiell reform med lekmannastyrelse 1971

Länsförvaltningsutredningens och Länsdemokratiutredningens betän-
kanden remissbehandlades tillsammans med övriga förut nämnda

regionalabetänkanden berörde den samhällsförvaltningen. Re-som
missorganen erbjöds härigenom två huvudvägar välja emellan,att
nämligen fortsatt statlig länsförvaltning med lekmannastyrelse eller
länsdemokrati landstingsförvaltning.genom

Majoriteten remissorganen förordade fortsatt statlig länsför-av
valtning. hälftenMen kommunerna och alla landstingennästanav

Landstingsförbundet, LRF, Skogsägarföreningarnas Riksför-samt
bund och Sveriges Lantbruksförbund förordade länsdemokratilinjen.

kommunförbundet, 50-tal kommuner någraSvenska och lands-ett
ställning iting avstod från avvaktan på fortsatt utredning.att ta

Tanken på medborgarrepresentanter i länsstyrelsernas styrelser
majoritet statligagehör hos de verken och hos länssty-vann en av

i betecknaderelserna. Länsstyrelsen Västmanlands län medsystemet



SOU 1995:27116 DEBATT REFORMEROCH

historisk relikt. Kommerskolle-ensambeslutande chef som enen
länsförvaltningenfrånansåg inte fick bortsegium attatt genomman

mindre politiserad.blikunde ellerförslaget mer
i propositionregeringen ställa sig Den föreslogskulleHur ennu

ii övrigt fortsatt utredandemindre delreform ochendast1970 en
Länsberedningen.nämndaden förut

socialdemokratiska regeringensittandehuvudfrågan valde denI
härför föredraganden,statlig länsförvaltning. Det skälfortsatt som

redanLundkvist anförde, länsstyrelsencivilminister Svante attvar
regionalpolitiskt iställning samordnandefåtthade organ ensomen

samhällsplanering. Eftersom läns-länsorganisation förintegrerad
beslutsuppgifter från länsnämnderna, borde dettafåttstyrelsen över

planeringsbeslut ochñck delta i länsstyrelsenslekmänmedföra, att
medverkanför dessa. Medborgarrepresentanternasfå del i ansvaret

insatser kundetill sådana frågor där derasdock begränsasborde
i styrelsenverklig betydelse. Det låg sakensbli natur attantas av

principiell betydelsefrågormedinte borde betungas änannat av
vikti-samhällsplaneringsfrågor,vikt, främsteller störreannars av

ekonomisk betydelsefrågorförfattningsfrågor, större samtavgare
personalfrågor. Avgörandenorganisations- och över-viktigare av

teknisk expeditionell borde däremotjuridisk, ellervägande natur
Landshövdingen tillsam-tjänstemannaplanet. bordepåalltjämt ske

lek-ingå i lekmannastyrelsen. Hälftentio lekmänmed avmans
landstingsfri hälftenlandsting och stadbordemännen samtutses av

Kungl. Majzt.av
riksdagsbehandlingen tidigt tydliga.blev IPositionerna inför

folkpartietpartimotioner yrkade centerpartiet, och vänsterpar-tunga
länsdemokratiutredningens förslag skullekommunisternatiet att

reformarbetet.till grund för kommandeläggas det
huvudsakli-centerpartiet till innehålletArgumenteringen från var

1960-talet, tillpartiets motioner frånidensamma mengen som
itillgodosåg lekmannamedverkanformen skarpare. För centern en

länsdemokrati. Verksamheten skulleinte pålänsstyrelsen alls kravet
direktiv frånstatsförvaltningen meddeländå alltjämt vara en av

Länsdemokrati betydde förcentrala statsmakten.den centern att
iuppgiftertill verklig länskommun medombildadeslandstinget en

länsförvaltningenpolitiska fältet. Genomhela detöver attsettstort
politiska kontroll, fick medbor-i låg utanför medborgarnasstort sett

in-inte något direktsjukvårdsfrågorförmed undantaggarna --
riks-pålänsangelägenheterna sätt överflytande över samma som

inte tillfredsställandefrågor.primärkommunala Detfrågor och var
demokratisk synpunkt.från
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lekmannamedver-den föreslagnadockkundeCentern acceptera
föredra framförprovisorium eftersom denkan attett envarsom

bordetioalla lekmannarepresentanternalandshövding. Menenrådig
Majzt, så kornKungl.hälften utsågslandstingetutses avomav -

utsedda ledamöter-alltid deutslagsröstordförandensmed statenav
majoritet.ina

ochväsentligenFolkpartiet anförde argument centernsomsamma
kontaktytornärdemokrati förutsatte såframhöll därutöver storaatt

förinflytande deväljare och ökatvalda ochmöjligt mellan ettsom
samhällsplaneringen.förtroendevalda över

propositionen främstville avslåkommunisternaVänsterpartiet
ilänsstyrelsen rakförstärkningföreslagitdärför den mot-att aven

länsstyrelsenslänsdemokratiutredningen, velattill attsats som
motsvarande grad öka.landstingens iminska ochroll skulle
socialdemokratiska majoritetoch statsutskottensKonstitutions-

ställnings-motionskravenpropositionen och avstyrktetillstyrkte om
skulle innebäralänsdemokratiutredningen sådantförtagande ett-

parlamentariska Länsbe-tillsattaföregripande denväsentligtett av
redningens arbete.

civilminis-kammardiskussionerna kornlivligatämligenUnder de
Johannes AntonssoncentertalesmannenLundkvist ochSvante attter

huvudkombattanter.framträda som
hänvisning tillhållningregeringens medförsvaradeLundkvist en

regionalpolitiska insatsernaledning destatligstarkbehovet avav en
intetrodderesursfördelning landet. Hanöverjämnareför atten

lika effektivtinsatsernasamordnalandstingen skulle kunna som
rad avgörandenförmodade hanlänsstyrelserna. Dessutom att aven

statligaregeringen och decentraliseras till äm-skullestatlig natur
landstingen.tillförvaltningen ladesden regionalabetsverken om

verkligen kunderetoriskt,sin sida frågadeåAntonsson om man
inpåsålandstinget, vilka hade problemenfolkvalda i näradetro att

positiv regionalmindre intresse länsstyrelsensig, skulle ha än av en
Nivåproblemen kundelokaliseringspolitik.aktivutveckling och en

översiktligformriksplaneringen isvarade förlösas staten av enom
översiktsplaneringenregionalalandstingen för denramplanering,

sittinom förplaneringenlokalaför denoch kommunerna ramen
planmonopol.kommunala

Riks-båda kamrarna.regeringslinjen ivotering segradeEfter
länsstyrelseinstruktion med gil-itill uttryckdagsbeslutet korn en ny

bestämmelserin antaljuli Däri fördes1971.tighet fr.o.m. 1 ett om
funktion.sammansättning ochlekmannastyrelsensden nya
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3.3.3 Hårdnande strid under 1970-talet

LänsberedningensTrots arbete pågick fram till senhösten 1974,att
återkom vid varjeregelbundet riksdag under de fem första åren av
1970-talet förnyade försök vinna riksdagen för positivtatt ett ut-
talande till förmån för länsdemokratilinjen. I gick bådatäten de
mittenpartierna, med stöd moderaterna och vänsterpartietsom av

tillfällevid faktiskt majoritet för sådant uttalande.ett ettvann en
i övrigt avvisadeMen regeringen riksdagensoch socialdemokrater

och vänsterpartister propåerna både i utskott och kammare.
vanligasteDet folkpartiargumentet gick på frågor,ut att som

kräver befolkningsunderlag vad finns istörre än primär-ett som en
kommun, skall handläggas förstärkt inomlandsting närings-ettav
geografiskt väl avvägda Folkpartiet vill, förklaradegränser. således
vid tillfälle i frågan livligtden Björnengagerade Molin,ett ge
folkets regional nivå avgörande inflytande pårepresentanter ett
regionens framtid. Det från länsbyråkrati tillatt ta ett stegvore
länsdemokrati.

Moderaten Anders Björck deklararerade vid tillfälleett annat att
parti inställthans helt på utveckling i länsdemokratiskvar en

riktning. viktigt,Det menade han, länsinvånarna fick störstaattvar
möjliga inflytande för demöver så samhällsplanerings- ochtunga
samordningsområden den fysiska riksplaneringen, bebyggelse-som
strukturen, bostadsförsörjningen, befolkningsramarnas fördelning,

regionaladen trafiken, miljöskyddet, naturvärden fritid ochsamt
rekreation.

När Länsberedningen lämnat sitt betänkande, visade det sig att
den funnit uppgiftsfördelningen mellan och kommun istat stort sett
väl avvägd. Den föreslog därför endast några kommunalise-smärre
ringar. Beträffande huwidmannaskapet för den samordnande regio-
nala samhällsplaneringen, beredningen betecknad dessav som
huvudfråga, borde detta alltjämt statligt liggaoch hos länsstyr-vara
elserna. Samrådet med landstingen och primärkommunerna kunde
dock utvecklas bl.a. nämnda bereddes tillfälleatt attgenom organ

sig regionalpolitisktöver betydelsefulla beslutsunderlag.yttra
I fråga ansvarsfördelningen inom den kommunala sektornom

borde landsting primärkommuneroch betraktas varandra kom-som
pletterande kommuner med kompetens med olikasamma men geo-
grafiska områden. Uppgiftsfördelningen kunde olika i olikavara

Primärkommunernalän. borde regeringen fastställt avtalgenom av
få föra vissa välöver avgränsade uppgifter till landstingen; obliga-
toriskt borde detta gälla den lokala och regionala kollektiva person-
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trafiken viss kulturell avsedd förverksamhet är störresamt som en
befolkning kommunens. minoritet primärkommunernaAttän en av

hinderinte biträtt överenskommelsen, borde inte något förutgöra
fastställelse.

vägplanering mil-Beslutanderätten rörande näringslivsfrågor, och
enligt beredningens mening föras till länsstyrel-jövård borde över

Samtidigt borde från dem skatteförvaltning och för-brytas utserna.
valtningsrättskipning till ochoch läggas länsskatterätter länsrätter.

länsstyrelsernas inriktasHärigenom skulle verksamhet än motmer
samhällsplanering.

Slutligen föreslogs lekmannastyrelserna bestå tolv ledamöterav
landshövdingen. dessa borde fyra ha kommunal erfar-förutom Av

nomineras kommunförbundets länsavdelningarenhet och ochav
Övrigalandstingserfarenhet och nomineras landstingen.fyra ha av

näringslivetfyra borde företräda och arbetstagarorganisationerna.
regeringen.Alla skulle Länsstyrelsen borde ledamöter-utses utseav

i styrelser.länsnämndernasna
Märkligt hade de borgerliga partiernas itre representanternog

sig.Länsberedningen inte berodde på, förklaradeDet de,reserverat
kunde i utvecklingen fulltförslagen etappatt mot ut-ses som en en

länsdemokrati alltjämt politisktbyggd angeläget mål.ettsom var
landstingenhävdade de bestämt borde tillsätta alla leda-Däremot att

i lekrnannastyrelsen.möterna
splittrad.Remissopinionen blev Flertalet statliga myndigheter, in-

samtliga länsstyrelser, hävdadekluderande föratt ansvaret sam-
hällsplaneringen i fortsättningen borde statligt och vila påäven vara

gjorde bl Svenskalänsstyrelserna. Detsamma Kommunförbundet,a..
Handelskammarförbundet,Svenska TCO omkring 200LO, samt

tiokommuner och landsting.
Till förmån för länsdemokratilinjen sigyttrade 40-talet kommu-

landsting,rad Landstingsförbundet majo-med knappom änner, en
ritet LRF m.ñ.och

fråga sammansättning,lekmannastyrelsens nominering ochI om
uppfattningarna splittrade. Flertalet kommuner ochval mycketvar

gålandsting och antal länsstyrelser tillstyrkte. Några villeett rentav
till flestalängre och utöka från tolv fjorton ledamöter. De länssty-

samtligarelserna och några landsting godtog tanken ledamöteratt
regeringen. landsting, knapp majoritetskulle Flertaletutses enav

och ansåg landstinget i ställetkommunerna länsstyrelse attav en
idénborde ledamöterna. Många vände sig kommun-utse mot att

länsavdelningar nominera. gälldeförbundets skulle Detsamma
länsnämnderna skulle länsstyrelsen de bordeförslaget utsesatt av -
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landstingen. Landstingsförbundet och ñertaleti stället utses av
nomineringen bådelandsting tyckte landstinget skulle föratt svara

länsnämndernaslänsstyrelsens och styrelse.avav

landstingsutseddpartiell reform 1977 med3.3.4 Ny
lekmannastyrelse

socialdemokratiska regeringen följde i LänsberedningensDen stort
regionala samhällsplane-och föreslog våren 1976 denförslag att

i fortsättningen skulle ligga hos länsstyrelserna. Dessaringen även
redovisa länsplaneringsfrågor för kom-dock årligen aktuellaborde

villelandstingen. Beträffande lekmannastyrelsernaoch re-munerna
vilka tiotill fjorton, skullegeringen utöka ledamöterna represen-av

respektive nomineraslandstingen och dekommunernatera av po-
proportion till partiernas vid riksdagsvalet.litiska partierna i röster

näringslivetåterstående skulle ha erfarenheter från ochfyraDe ar-
skulle regeringen.betsmarknaden i länet. Alla utses av

avgränsningenhåll hade önskats klarare reglerFrån del om aven
skulle befatta sig med. Kom-ärenden lekmannastyrelsende som

viktiga imunministern betonade därför det ledamöternaatt gavs
följa i allamöjligheter länssstyrelsens arbete ochgoda näraatt att

principiellt intresse borde föredras i lekmannastyrelsen.frågor av
behövdes, skulle gällande bestämmelser på områdetOm så ses

över.
gruppmotioner borgerliga oppositionspartier-parti- och från deI

länsdemokratiskt alternativ skulle utarbetaskrävdes bl.a. att ettna
lands-alla ledamöterna i lekmannastyrelsen skulle utsessamt att av

tinget. Motiveringarna de redan kända.var
riksdagsbehandlingen förekom animerade de-Vid utskotts- och

Tydligareför respektive den länsdemokratiska linjen.batter emot
rådde tvåtidigare blev det uppenbart och också erkänt detän attnu

politiskt-ideologiska uppfattningar i fråga den regionalaskilda om
i förnyadförvaltningen. Redan kända återkom änargument om

tillkom.språkdräkt, och några nya
Andersordalag förut pläderade åter moderatenI skarpare än

länsdemokrati:Björck för
djup misstrosocialdemokratiska politiken i här frågorna andasDen de

tillvåra länspolitikers förmåga och fatta beslut äratt tamot somansvar
beslutenför invånare. Eller kanske rädd förlänens är attgagn man

önskarriktning regeringen Iibland skulle i denänannan somen
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samlingspartiet vi inte den regionala själv-moderata rädda för ökaär att
styrelsen.
Sist Björck sin förvåning regeringenuttryckte sinöver använtatt

lekmannastyrelseledamöter samtligaså, länsstyrelserrätt att utse att
socialdemokratisk majoritet många landstingfått hadetrots att

borgerlig majoritet.
Konstitutionsutskottsordföranden Hilding försvara-Johansson s

partietsoch ställningstagande bl.a. medde utskottets motargumentet
också landstingsvald länsstyrelse indirekt vald liksomatt en var en

regeringsutsedd. iBesluten det sällan sammanträdande landstinget
förvaltningsutskott skulle också i mångt och vilaoch dess mycket

tjänsteunderlagpå besluten i länsstyrelsen.sortssamma som
tidigare för landstinget bliLiksom varnade talaren kundeatt en

överkommun
.Även kommunministern Hans Gustafsson förs varnade samma

olämpligt landstingenföljd. ansåg det skulle lekman-Han att utse
politisktnastyrelsen och kunna ställa denna inför eftersomansvar,

till behandlade primärkommunalalänsstyrelsen 34 frågor. Länssty-
statligt och det därförrelsen dessutom ganskaettvar organ, var
skulle landstinget.orimligt dess styrelse Detutsesatt av vore som

imejeriföreningen skulle styrelsen skogsägareföreningenutseom
Utgången diskussionen blev ganska dramatisk. Med lottensav

regeringens tillstyrktahjälp utskottet förslag.avvann
Riksdagsbeslutet emellertid aldrig träda ihann kraft. Efter regim-

skiftet utlovade den borgerliga koalitionsregeringen1976 attnya en
skulle påbörjaslänsdemokratireform och uppgiftercentrala sär-att
regionalaskilt planeringen skullevad gäller den föras frånöver

statliga till de folkvalda landstingen.organ
Vid den regeringens första sammanträde hösten 1976, mednya

Johannes beslöt regeringenAntonsson c kommunminister,som
föreslå riksdagenockså alla i lekmannasty-de 14 ledamöternaatt

relsen fr.o.m. januari landsting1 1977 skulle och lands-utses av
tingsfria kommuner.

i inlägg. Från social-Debatten kammaren räknade antalett stort
demokratisk sida karakteriserades styrelsesam-den föreslagna nya
mansättningen konstitutio-en konstitutionell hybrid och ettsom

missfosternellt statligt skulleett rent styrasorgan av en av-
utsedd styrelseledamot landstinget utsedda. Och detoch 14staten av

landstinget skulle kunna utkräva något helst förattutan som ansvar
statligtlänsstyrelsens beslut eftersom länsstyrelsen ett rentvar

arbetstagarorganisationerna fråntagitshadeDessutom rättenorgan.
självaatt utse representanter.
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singehör förregeringenvotering i vilkenmedslötDebatten vann
i länsstyrelse-bestämmelseföranleddeRiksdagsbeslutetlinje. en ny

landstingskom-kommunal ochföreskrevsinstruktionen. Där att
näringslivet ochverksamhet ifrånerfarenheterfarenhetmunal samt

landstingetbland deskulle finnasarbetstagarorgnisationer ut-av
styrelse.i länsstyrelsenssuppleanternaochsedda ledamöterna

1976-1982Länsdemokratikommittén3.3.5

trepartiregeringensutredning,tillkallades den1976Senhösten som
arbetet idirektiven bordeEnligt1976.vårenbegärtföreträdare

föra framdels påLänsdemokratikommittén koncentreras att
uppgifter inomföralternativ huvudmanlandstinget nyasom

omfattande decentra-få till stånddels påsamhällsplaneringen, att en
nivå.regionalcentral tilluppgifter frånlisering av

dittills-länsstyrelsernasförläggaKommittén borde bl.a. pröva att
planeringsverksamheten så denförsamordnandevarande attansvar

ocksåbordelandstingen. Dentillförladestyngdpunktenpolitiska
regeringenlandstingen,samspelet mellangenerellt övervägamer

primärkommun-landstingen,mellanämbetsverken,centraladeoch
läns-landstingen ochmellankommunalförbunden,och samterna

förtroendemannastyrelser.styrelsernas
ledning Tor-kommittén underuppgift,omfattandeDen avsom

in-emellertiddärmed givits, ñckGustafsson c snart nysten
nämndetillträtt hösten 1978,folkpartiregeringriktning. Den som

vårenlänsdemokrati, ochvidgadregeringsdeklaration ingetsini om
Utan någratilläggsdirektiv. sär-kommitténden1979 att angegav
kommittén i uppdragregeringen därför sakenskälskilda attgav

regio-modellen vidgatocksålänsdemokratimodellen prövaförutom
statligt huvud-fortsattinom förinflytandefolkligtnalt ettramen

kommitténsamhällsförvaltningen. Menregionalaför demannaskap
enhetlig regio-nämligentredje modell,skisseraocksåborde enen

successivåstadkommensamhällsförvaltningnal samman-engenom
landstinget.länsstyrelsen ochsmältning av

trepartire-nytillträddaemellertid denförklarade1979valetEfter
fullföljas. Menlänsdemokrati skulleför ökadgeringen arbetetatt

vår-denuppmaningenföljde inte den närLänsdemokratikommittén
slutbetänkande.lämnade sittårs arbete,efter1982, nästan sexen

bl.a.erinrade denordförandecKjell A. MattssonMed som ny
delåren fått helsistförflutnaunder delandstingen nyaenattom

ellermedhuvudmannaskapi form delatuppgifter, ofta statenav



SOU 1995:27 DEBATT 123OCH REFORMER

kommunerna. Det gällde länstrañkbolagen och kollektivtrafi-t.ex.
ken, stiftelsen Samhällsföretag och de regionala utvecklingsfonder-

visade,Det menade kommittén, statsmakterna öppnana. att nu var
för organisationsformer.nya

Kommittén erinrade också resursknappheten blivit detattom nu
problemetstörsta både för och kommun och därför kravetstat att

samordning och bästa möjliga resursuttnytjande den regionala
nivån ökat. Knappheten ledde också till försiktighetökad detnär
gällde organisatoriska förändringar mellan statlig förvaltning och
kommunal självstyrelse.

Som i tilläggsdirektiven skisserade kommitténsagts därefter tre
modeller, dock värdera dem för sig. I ställetutan föreslogatt var
den antal reformersmärre närmast stärkteett modellen vidgatsom
regionalt folkligt inflytande inom för fortsatt statligt huvud-ramen
mannaskap. Kommittén gjorde så sedan den hade kommit till upp-
fattningen länsstyrelsens samordningsroll kundeatt underaccepteras
förutsättning landstingens inflytande länsnämndernaöveratt för-
stärktes. Förslagen kan sammanfattas så:

Förstärkt samordning på regional nivå länsstyrelser-attgenom-
möjligheter samordna de statliga sektorsverksamheternaattnas

i länet stärks och binds starkare till länsstyrelsernas förtroende-
mannastyrelse.
Vidgad länsdemokrati bl.a. landstingetatt utsergenom samt--
liga ledamöter inklusive ordföranden i länsnämnderna.
Förstärkt förtroendemannastyrelse bl.a. kollektiv be-attgenom-
slutsmetod införs och ledamöterna får reservationsrättatt och
bättre inblick i verksamheten inflytandesamt garanteras genom
inrättande beredningsutskott förbättradoch servise och in-av
formation.
Årsredogörelse för länsstyrelsens verksamhet skall utarbetas-
och lämnas till landstinget underlag för debatt med möj-som
lighet få skriftliga på frågor länsmyndigheternasatt svar om
verksamhetsområden.

Betänkandets titel, Vidgad länsdemokrati, så någotsättvar
missvisande, ingen överflyttning uppgifter frånatt statligaav
länsförvaltningar till landstingen föreslogs; sådan överföringen
hade för reforrnivrarna utgjort kärnan i länsdemokratibegreppet.
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Länsdemokratifrågan blir3.3.6

regiondemokratifråga 1982-1992

emellertidLänsdemokratikommitténs modeller komIngen atttreav
regeringsocialdemokratiskaförverkligas eller Denövervägas.ens

andra1982 valde vägarriksdagsmajoritet tillträdde höstenoch som
Regeringensamhällsförvaltningen.regionaladenförnyelseför aven

länsdemokrati ellersin regeringsförklaringinget inämnde heller om
intemeddela, densamhällsförvaltning. lät ocksåDenregional att

Länsdemokratikommitténs förslag. Manföra framberedd attvar
med samordnadsåsom försökandrai stället vägar,ville pröva ett

i Norrbotten.länsförvaltning
utredningar, Verksled-pågåenderesultatet tvåpåavvaktanl av

länsförvalzning,samordnadUtredningenningskomnittén och om
i medförsöksverksamhet Norrbottentillhänvisning denunderoch

1980-talet,vid mittenlänsförvaltning kom igångsamordnad avsom
länsdemokratifrågan.riksdagsinitiativ imångainte heller såtogs

Verksled-Norrbottensförsöket fanntillhänvisning justUnder
lämpligtdet intei sitt slutbetänkande 1985 när-ningskommittén att

inte hellerlekmannastyrelser ochlänsstyrelsernasdiskuteramare
myndigheter.regionalastatligalänsnämnderna och andra

Utred-vid 1980-talets slututvärderadesNorrbottensförsöket av
uppgifthade tilllänsförvaltning ocksåsamordnadningen somom

ledningriktning. Undergenerell reform i försöketsföreslåatt aven
utredningen 1989,föresloglandshövding GunnarssonGösta att

och gällabordei försöksverksamhetenhuvuddragen permanentas
avsnitt nedan.innebörd, vidare 3.4.2förslagetsgenerellt. Om se

länsdemokratifrå-behandlaingick inteutredningens uppdragI att
i länssty-förtroendevaldas inflytande dendedäremot nyagan men

utredningen för-enligtinflytande borderelseorganisationen. Detta
infördes förlekmannanämnderobligatoriskapå såstärkas sätt att

några de länsnämnderersättning förvissa sektorer. bl.a. avsom
länsstyrelseni kundeskulle inordnas länsstyrelsen. Därutöversom

Landshövdingen bordeönskade.inrätta nämnder densjälv de vara
i nämnderna.ordförande

länsförvaltningsbetänkandet från deRemissyttrandena över av
ochinstanserna visade, länsstyrelsernaberördafrågan närmast att

positiva till föreslagna obligato-statliga verk överlag deflertalet var
olika meningar i detalj frågor fördes fram.riska nämnderna även om

kommunförbundet dock tveksamt och pekadeSvenska ettsomvar
tillfälliga beredningaralternativ möjligheten tillsätta be-bättre att
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uppgift bereda vissa ärenden förförtroendevalda medstående attav
Landstingsförbundet avstyrkte förslagetlänsstyrelsens styrelse. att

ilandshövdingen automatiskt skulle ordförande nämnderna; ivara
konstateradelandstinget ordförande. Förbundetstället borde utse av-

utgjorde led i länsdemokra-slutningsvis reformen inte någotatt en
tillstyrkte ändå med angivna undantag eftersomtisk utveckling men

förvaltningensamordning den statliga angelägen.bättre varaven
remissyttrandena grund föreslogbetänkandet ochMed som rege-

K.Å. föredrag-civilminister Bengt Johansson sringen, med som
regional statlig förvaltning med länsstyrel-1989ande, våren en ny

förses med fem obligato-samordnare. Länsstyrelsen skullesen som
landshövdingen ordförande och med femnämnder medriska som

ledamöter.landstinget och fem regeringen utseddaavav
tillstyrkte, iMajoriteten i berört utskott men en gemensam reser-

blivitmiljöpartiet,vation yrkade och ävencentern som nu represen-
partierna föreslogi riksdagen, på avslag. De båda attterat en ny

möjligt tillsättas förparlamentarisk utredning skulle be-attsnarast
avveckling och bildandetfrågor bl.a. länsstyrelsernashandla avom

uppgiftervilka lämparfolkvalt regionalt beslutsorgan,ett om som
statlig regional och kommunal nivå,överförande från tillsig för

uppgiftsfördelningen landsting och kommunermellansamt om
reservationer från oppositionspartierna krävdes läns-allaI attm.m.

nämndorganisationensjälva skulle få bestämma ochstyrelserna att
skulle landstingen.nämndledamöterna utses av

Vid visade det sig socialdemokraterna ochkammardebatten att
länsdemokratisträvandenamoderaterna bildade front medanmotnu

sida imiljöpartiet ställde vid centerpartiets kampen för den.upp
tillfället avvaktande hållning, medanFolkpartiet iakttog för en

sig länsdemokratisidan.vänsterpartiet åter ställde på Moderaternas
hans parti inte hade någon sympati förförklaradetalesman att nu

länsdemokratimodellen därför den skulle öka centralstyrningenatt
till landstinget redan hade svårtmaktenoch koncentrera attsom

uppgifter.lösa sina
civilministerlänsförvaltningslinjen underströk Jo-försvar förTill

statlig förvaltning förbehövde samordnadhansson attatt man en
iföra nationellt fastlagda målen. Det läns-effektivt kunna deut var

strategiska måste fattas. Genomde för länet beslutenstyrelsen som
obligatoriska skulle vi, framhöll han, fånämndernade föreslagna

lagstiftningen på vi ville.tillämpning det sätt somaven
själv bordeefter återremiss, länsstyrelsens styrelseblev,Slutet att

väljasnämndorganisationen, nämnderna skullebesluta att avom
landshövdingen i normalfallet skulleochlänsstyrelsens styrelse att
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ordförande. De beslutade förändringarna iträdde kraft den 1vara
juli 1991.

Länsdemokratitankarna återkom förnyadmed styrka riks-under
dagarna 1990-92, med delvis motiveringar och där-men nu nya
ibland främst hänvisning till det behov regional kraftsamlingav som
ansågs ha blivit allt starkare i takt med Sverige signärmade re-att
gionernas Europa. Länsdemokratifrågan helt uppenbart på vägvar

Återbli regiondemokratifråga. gick centerpartiet iatt täten, tätten
följt miljöpartiet och fr.0.m. 1991 också kristdemokraternaav av
kds.

I centerpartimotion från 1991 användes f.ö. för första gångenen
regionordet i länsdemokratidebatten. Regionerna, hette det, kom-

få självständighetstörre och ökad bestämmanderätt deatt övermer
angelägenheterna. Därmed kommer också medborgarnasegna enga-

för den regionen öka. Förutsättningarna för debatt,attgemang egna
insyn och ansvarsutkrävande blir helt andra vad deän är.nu

En relativt motivering hänvisningen till den ökandeannan ny var
uppdelningen för såväl beslut verkställighet påansvaretav som en
rik och svåröverskådlig flora olika landsting, länsstyr-av organ som
else, kommunalförbund, trafikbolag, utvecklingsfonder och allehan-
da andra fannsDet därmed inte något samlat forum för de-organ.
batt och beslut länets angelägenheter. Dessutom de olikaom var or-

verksamheter ofta invävda i varandra på gjordesätt,ettganens som
styrelsesystemet intill obegripligtnäst för bredare allmänhet ochen

medförde mycken byråkrati och effektivitetsförluster.storasom
I centermotion användes för första gången i länsdemo-en annan

kratidiskussionen också uttrycket fungerande eller funktionell re-
gion. Därmed avsågs område imed ekono-ett stort gemensamma
miska, sociala, kulturella och ekologiska funktioner. Geografiskt an-
sågs begreppet region liktydigt med de lokala arbetsmarknader-vara

Pläderingen i motionen för länsparlament, länsstyr-övertarna. som
elsernas statligaoch länsorgans uppgifter politisk och länsutveck-av
lande slutade med deklarationen stark regional nivåart, att en var

vikt i alltmerstörsta omfattande EG-samarbete.ettav
Från miljöpartiet påpekades det, bakgrund den aktuellaatt mot av

debatten regionalt självstyre och regionernas Europa,ettom
fanns all anledning självständigareöverväga regional styrelse-att en
form med direktvalt parlament och direktvald ordförande. Men sa-
ken borde för vitaliseraövervägas även demokratin.att

Folkpartiets företrädare framhöll regionerna höll på bliatt att
maktfaktorer i det Europa. Det talade för Sverige färre,medettnya
kanske åtta-tio, regioner och med regionparlament hade i jäm-som
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landstingen vidgade beslutsbefogenheter. Sverige be-medförelse
nationellt till internationellt perspektiv och frångå frånhövde ett ett

till regional och lokal styrelse.central enen
Även socialdemokratiskt håll förekom propoâer motions-från

regionala måhända nio-tolv,inrättande starkavägen av organ,om
funktioner befogenheter frånvissa ochvilka kunde överta staten.

in subsidiaritetsprincipen i diskus-kristdemokrater fördeNågra
regionparlaments möjligheter stärka desionen och pekade på attett

regionala synpunkteroch hävda ochmindre kommunerna att re-
demokrati-vänsterpartister pläderadesolidaritet. Någragional av

avskaffande länsstyrelser och landshöv-effektivitetsskäl föroch av
länsting.för införandedingar och av

utredningpartiets sida krävdes denFrån allanära en ny omnog
utredning förförvaltningens organisation. En sådan haderegionala

Landstingsförbundet före-Kommunförbundet ochövrigt Svenska
skrivelse till regeringen. Motiver-1990 islagit redan en gemensam

utgickåsikten pågående arbete i regel inte fråningen bl.a. attvar
förutsättningar. Reformsträvandena hade dessut-framtidsanpassade

region i huvudsakfrån och länutgått synsättet att var synonymaom
Översynen genomföras hänsyn till den rådandebordebegrepp. utan

och kommunerna och bind-ansvarsfördelningen mellan utanstaten
till länsindelningen i huvudsak oförändrad produktning var ensom

och samhällsstruktur.1600-talets synsättav
regeringenangivna propåerna grund tillsatte vår-Med de nu som

uppdrag bl.a.enmansutredare med1991 överatt se samar-en en
internatio-inom områden län analyserabetsformerna större än samt

på den offentliga verksamhetens uppbygg-naliseringens påverkan
för utredningen föredraganden, civil-nad. Ett skälen angavs avav

K.Å. regionernasminister Johansson, betydelseBengt växteattvara
national-i samtidigt och förbundsstaterna ställdeshela Europa som

anspråk måste med häsyn tillinför de kunna mötasom nya re-nya
förutsättningar.gionala
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Samordnad länsförvaltning3.4

1971första3.4.1 Ett steg

i regionalatill 1800-talets slut låg hela den statsför-Fram stort sett
valtningen länsstyrelserna. Med offentligahos den sektorns ökande

början emellertidexpansion från 1900-talet förlades allt oftareav
förvaltningsuppgifternytillkommande statliga till därför särskilt in-

Samtidigt avsöndrades flera förvaltningsområden frånrättade organ.
utveckling blev särskilt påtagliglänsstyrelserna. Denna under 1930-

krisperioder.1940-talensoch
främja förverkligandet efterkrigstidens omfattande väl-För att av

färdspolitik sociala reformpolitik inrättadesoch under 1940- och
20-tal statliga utanför1950-talen länsstyrelserna.ett nya organ

ansågs alltför starkt präglade äldre förvaltnings-Dessa senare av en
ämbetsmannatradition för effektivt fullgöraoch kunna deatt nya

Många de länsorganen utformadesuppgifterna. läns-av nya som
i vilkamed lekmannastyrelser dock landshövdingen oftanämnder

till ordförande.utsågs
Utvecklingen till samordningsproblemledde på den regio-snart

till begynnandenala nivån och dragkamp mellan företrädare fören
olika uppfattningar hur statsförvaltningen borde organise-om vara

till följd fråganrad. Detta ñck samordningen den regio-att om av
nala statsförvaltningens olika korn diskuteras i flera utred-attorgan
ningar under 1960-talet. kom bliDen huvuduppgiften föratt en av

utredningar, Länsförvaltningsutredningen.dessa Som förut nämnts,
föreslog 1967 i enighetdenna de statliga länsorganens översikt-att
liga samhällsplanering borde ledas och samordnas länsstyrelsen.av
Denna borde i övrigt för bli aktivt, initiativ-även rustas att ettupp
tagande och samordnande kunde för länetsta ansvaretorgan som
utveckling befolkningens välfärd.och

Remissutfallet visade flertalet ämbetsverk skeptiska elleratt var
avvisande till flera utredningens förslag. Tveksamheten föran-av

regeringen föreslåledde 1970 endast partiell reform, inne-att en
bärande länsstyrelsen huvuduppgift skulle få leda ochatt attsom
samordna den regionala statliga samhällsplaneringen. Länsarkitekt-
kontoret inordnas iskulle länsstyrelsen, medan övriga länsorgan
skulle förbli fristående. En länsrätt och länsskatterätt skulle bil-en
das utbrytning motsvarande funktioner länsstyrelsen.genom av ur
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riktlinjerför förslaget statsmakternas förHuvudskälet attvar
regionalpolitiken måste fullfölj samordnade verkställighets-as genom

Eventuella tvister finge lösas regeringen.beslut. av
propositionsförslaget.viss tvekan följde riksdagen Av-Under

genomfördesförändringar fr.0.m. 1971.sedda

1970-och 1980-ta1en3.4.2 Status underquo

direktiventidigare nämnda Länsberedningen hade enligtDen som
självklarautgångspunkter beakta statsmakternassina att an-en av

samhällsekonomiska balansen, för sysselsätt-för bl.a. densvar
näringspolitiken, likvär-lokaliserings- och för medborgarnasnings-

,
för regionala utvecklingen.diga levnadsförhållanden och den

beredningenUtifrån utgångspunkt skulle bl.a.denna överväga
regionala statligauppgiftsfördelningen mellan centrala och organ

ställning i förhållande till regeringenregionaladesamt organens
förvaltningsmyndigheter. Särskilt beredningencentrala skulleoch

samordning inom varjesåväl verksamhetsområdebeakta behovet av
olika verksamhetsgrenar.mellansom

Länsberedningen rekommenderade emellertid 1974 i stort sett
beträffande den samordnade länsförvaltningen. Dennastatus varquo

remissorgan instämde. Regeringenden Flertalet deladebra var.som
propositionuppfattningen i våren 1976, där den dock föreslogen

obligatoriskt samråd i planeringsfrågor mellan länsstyrel-ett nytt
landstingen.ochserna

skäl för ställningstagandet åberopade föredraganden,Som kom-
munminister Hans Gustafsson, allt oftare ställts på effek-kravatt en
tivare omfattande samhällsplanering. Enighetoch rådde enligtmera

också samhället effektivarehonom samhällsplane-attom genom en
ring borde utvecklingenockså och leda i de banor med-styra som

riktiga rimligaborgarna fann och det räckte inte med att anpassa-
åtgärder till den s.k. utvecklingen.samhällets spontana

Riksdagen accepterade förslaget obligatoriskt samråd frånom -
partiernas sidaborgerliga framhållandede under dettre attav

skedde i avvaktan på den då aviserade Länsdemokrazikommitlén.
förut förordadeSom denna dock 1982 förstärkningnämnts en av

möjligheter samordna de statligalänsstyrelsernas sektorsverk-att
i länet. Huvudargumentetsamheterna användningenattvar av

tilldelade regionala därigenom kunde bli effektivare och attresurser
långsiktiga effekten statligaden samlade olika satsningar kundeav

inte givitöka. Det rådande regelsystemet hade länsstyrelsen tillräck-

5 Hill-ll
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för-Kommittén strök undersamordning.sådanligt stöd för atten
sektorsmyndigheter-regionalacentrala ochinte förändrade deslaget

förnågotlänsstyrelsen inte skulle övertaoch att ansvaransvarnas
respektive sektorer.inomlöpande arbetetdet

vida-kommitténs betänkandetidigareinte,komNu attsagts,som
regeringen ville tillämpa andrasocialdemokratiskarebehandlas. Den

inteville samordnalänsförvaltningen. Denstärkaförmetoder att
verkställighetsfurlktionen ochocksåsamhällsplaneringenbara utan

verkställigheten till länsstyrelsen. Detsamordningenförlägga av
i tidens diskussion.tämligensista nyttvar

regeringenremissopinion förklaradepositivövervägandeTrots en
Länsdemokrati-följainte ville1984, denbudgetpropositioneni att

civilminister Holmberg s,BoFöredraganden,kommitténs förslag.
regio-överblick denbättresamordning överville nå gav ensomen

resursutnyttjeffektivaretilloch leddeverksamhetennala ett an-som
bred enighetråddekonstaterade, detHande. attatt om om-numera

statliga förvalt-arbetsuppgifter mellan denochfördelning ansvarav
undvikas.skullekommunalaochningen organ

propositioniHolmberg 1985förklaradeskulle,ställetI omen
länsförvaltning i Norrbotten semed samordnadförsöksverksamhet

till erfarenheterförhoppningsvis leda framförsökbrettovan, ett
förlandet. Av skälentillämpasgenerellt kunde översedan ensom

i föredragandenslänsförvaltningen framstårsamordningförstärkt av
ekonomin och detill allt knapparedenmotiveringsavsnitt hänsynen

derationaliseringsbehovenelfektiviserings- ochföljandedärav som
främsta.

igångkomtill försöksverksamhetensamtyckteRiksdagen som
därefterochinom Civildepartementetutvärderades förstDen1985.

samordnadutredningenparlamentariskanämndaförutden omav
samord-till slutsatsen1989 framlänsförvaltning. komDenna att en

inne-i hela landet. Förslagetgenomföraslänsförvaltning bordenad
länsbostads-, länsväg-,länsnämnder länsskol-,fembl.a.bar att

länsstyrelsenmedskulle slåsñskenämndenochlantbruks- samman
bättreförväntades kunnalänsstyrelse. Dennabildaoch geen ny

ökadoch företagallmänhet, kommunerservice samt geosv.
betydelse förväsentligområden harpåoch styrkaeffektivitet som

förtroende-ersättning förutveckling. Somframtid ochlänens
obligatoriska nämnderskullelänsnämndernaviamannaintlytandet

ochkommunikationsnämnd, plan-utbildningsnänmd,inrättas, t.ex.
bostadsnämnd etc.

läns-verk och dencentralarelationen mellanbordeSlutligen nya
tydliggjordeinstruktionerbl.a.klargörasstyrelsen somgenom nya



SOU 1995:27 DEBATT 131OCH REFORMER

ansvarsförhållandet. Bl.a. skulle de centrala verk, länsnämndervars
inordnades i länsstyrelsen, inte få bygga styrsystem motupp nya
regionala lokalaoch organ.

Motiven för reformen främst krav på effektivt utvecklings-var
tvärsektoriellarbete, problemlösning och administrativ smidighet.

samhällsutvecklingen hade dessutom tilllett de starka sektorsor-att
inte längre behövdes på sätt under de storaganen samma som sam-

hällsreformernas tid och till kommunerna och landstingen hadeatt
anförtrotts flera viktiga samhällsfunktioner.

remissinstanser,Flertalet bl.a. länsstyrelserna, uppskattade för-
slaget, medan de flesta berörda ämbetsverk tveksamma ellerav var
negativa.

3.4.3 Samordnad länsförvaltning 1991

propositionI senvâren 1989 förde regeringen i allt väsentligten ut-
redningens förslag till riksdagen. Föredraganden, civilminister

K.Å.Bengt Johansson, anslöt sig i huvudsak till utredningens mo-
tiv. Sektoriseringen hade kraftsamling inom vissa sakom-avsett en
råden, i vissden hade mån skett på bekostnad regionalmen av
överblick, samordning och samlad slagkraft. Därför borde en ny
statlig länsmyndighet bildas, med länsstyrelsen kärna, vilkensom
på allsidigt och kompetent kundesätt olikaväga sektoriella in-ett

varandra.tressen mot
länsstyrelsenI den skulle ingå länsväg-, länsskol- och lant-nya

bruksnämnderna, delar länsbostadsnämndernas verksamhetav samt
fiskefrågorna i den mån länsanknytning blirdem aktuell. Ien av
övrigt skulle länsstyrelsen få utvidgade befogenheter i fråga om
kommunikationer, skogsvård och trafiksäkerhet. Samrådsförfarandet

arbetsmarknadsutbildning, beredskapsarbeten och vissa andraom
arbetsmarknadsfrågor skulle uvecklas.

Vid sidan länsstyrelsens förtroendemannastyrelse skulle vidareav
finnas fem obligatoriska nämnder: utbildningsnämnd, nämnd för fy-
sisk planering, lantbruksnämnd, kommunikationsnämnd och miljö-

Landshövdingennämnd. borde ordförande, och övriga leda-vara av
borde fem regeringenmöter och fem landstinget.utses av av

Propositionen upphov till inte mindre 34 motionerän och tillgav
betänkande från bostadsutskottet med 28 reservationer och 8ett

särskilda yttranden, oräknat yttranden de utskott ombettsav som
sina tilllämna synpunkter bostadsutskottet. Motionerna korn från

företrädare riksdagensför alla partier; de socialdemokratiska motio-
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admini-främstenskilda punkter,huvudsakligenrörde docknerna
gruppmotioner frånparti- ochñskefrågorna. Istrationen center-av

propositionen och påavslag på helamiljöpartiet yrkadespartiet och
för-för utarbetatillsättasberedning skulleparlamentarisk attatt en

länsdemokratisk reform.slag om en
till deltämligen livlig och komblevKammardebatten stor att

obligatoriska nämnder-och delänsdemokratifrågansigröra omom
debeträffande nämndernariksdagenåterremiss beslötEfter attna.

tillsättas läns-kundeobligatoriska och debehövdeinte att avvara
efterregeringens linjesegrade änövrigtIstyrelse.styrelsernas om

hårda debatter.
samordnade läns-denfråganriksdagsbehandlingenInnan omav

länsskolnämndernaskall kort nämnasförvaltningen avslutas, att
derasriksdagsbeslutsärskilt1991upphörde attutan upp-genom

skol-inrättades Statensställetlänsstyrelsen. Iiinordnadesgifter ett
länsstyrelsen.koppling tillindelningregionalmedverk utanegen

funktion denträdde i llänsförvaltningensamordnadeDen nya
författningsgrund.länsstyrelseinstruktionmedjuli 1991 somen ny

Sammanfattning3.5

ochmellanbefogenhetsfördelningenoch statenFrågan ansvars-om
decennier-deharsjälvstyrelsenkommunaladen senaste tregenom

i de-politisk endräkt löststämligenireformerochdebatt stornas
de-styrningsperspektiv haritecken. Settcentraliseringens statens

kommunernalandstingen ochkontrollochtillsyntaljreglering, av
självagällt derasSärskilt har detta rättreducerats. att attavsevärt

verksamhet.sinorganisera
varitsjälvstyrelse harkommunalökadför attHuvudargumenten

demokratisering samhällsför-avreglering ochdecentralisering, av
demokratiskamedborgarnasocheffektivitetenfrämjarvaltningen

tillsamhällsåtgärderolikaanpassningenunderlättarskolning samt av
önskemål. Underochförutsättningarbehov,regionalaochlokala

rationalisering och strängarebehovettillkom1970-talet resurs-av
samhällsekonomiska situa-allt kärvaretill följd denhushållning av

effektiviserande.förväntades verkadecentraliseringentionen -
organisationförvaltningensregionalaojfentligaBeträffande den

velatmellan dem,deladevarit starktdäremotmeningarnahar som
förändraönskatdemorganisationen ochrådandedenbevara som

länsdemokrati.kalladesvad längeriktningiden mot som
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framstår underförändringpådrivare förochinitiativtagareSom
folkpartiet ochstödcenterpartiet, med aktivt1960-talet snart merav

också aktivtVänsterpartietsamlingspartiet.moderatapassivt gavav
reserverade,förstSocialdemokraternatillfällen.flerastöd vid var

författningsfrågan gick in isamband medpositiva iblev ettattmera
tvisteo-sambandet främstakommunalamed detkritiskt skede som

hållning.reserveradåter intadärefterförbjekt, att en
politiska livet delsdet1971-1982 prägladesperiodenUnder av

sexårigaden1973-76, delsjämviktsriksdagens problemden s.k. av
regeringsskiften meddessregeringstiden 1976-82 ochborgerliga tre

länsdemokratifrågan komregeringen. Ipartier iantalvarierande
parlamentariska lägen.olikamedväxlapartikonstellationerna att

aktivt mitten-samlingspartietmoderatatill 1976 slötFram upp
vänsterpartiet förstlänsdemokratilinjen, medansida förpartiernas

linje. socialde-för Dentillbaka stödet dennasedan drogstödde och
länsförvaltningslinjesin statligafullföljderegeringenmokratiska

pla-uppgifter främstföralänsstyrelsernatillbl.a. att avnyagenom
regionalpolitisk karaktär.ochnerings-

efterlänsdemokratisk reformsighakunde kanske väntatMan en
enigheten inte såuppenbarligen1976. Menregeringsskiftet storvar

partierna såborgerligainom alla deså starktinteintresset attoch
Folkpartiregeringensansträngning.förräcktedet gemensamen

frängåen-Länsdemokratikommitténtilltilläggsdirektiv 1979 ettvar
skisserandetlänsdemokratilinjen till förmån fördende avrenaav

alternativ.olikatre
länsdemokratisträvandenasynliga resultatetendaDet nästan av

i läns-alla ledamöternabeslutet 1976därförperioden blevunder att
landstinget, fram-skullelekmannastyrelsestyrelsernas utses enav

på vägenreformivrarna sågdelgång motetappsom enen avsom
länsdemokrati.

länsförvaltning ochstatligArgumenteringen för fortsatt emoten
tilli hänvisningarfrämstbestod först ochlänsdemokratitanken upp-
effektivbli såkunnasamhällsplaneringen inte skullefattningen att

landstingen. Ettändamålsenlig den lämnadesoch annat argu-om
detalj-kraftigtsannolikt måstelandstingens uppgifterattment var
tredjeEnligtplaneringsorgan.blilandstingen skulleregleras ettom

fickdebli överkommuner avgör-landstingenskulleargument om
fördelningsfrågorna.inflytandeande över

fortsattochlänsdemokratitankenArgumenteringen för stat-emot
del-effektivitetsnatur. Ettdemokrati- ochlänsförvaltninglig var av

påmedborgarnaskullelänsdemokratimodellenatt geargument var
hade på kom-inflytande detillpolitiska rättlänsplanet somsamma
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landstingsledamöter-åsiktenriksplanet. Ettochmunal- attannat var
påtjänstemänlänsstyrelsernasmindre äninte kunde seantasna

ratio-intedethävdadesSlutligenregionens bästa.eller attlänets var
länsnivån.olika beslutsorgantvåhanellt att

länsdemokra-visar1982-1992tioårsperiodenunder attDebatten
vunnit bredare1990-taletårenförstaunder desärskilttitanken av

fråndå ocksåpropåer komLänsdemokratiskai riksdagen.gehör so-
ochmiljöpartietvänsterpartiet,frånliksomcialdemokratiskt håll

kristdemokraterna.
behovetreformivrarna framfördehuvudargumentSom avnytt

allttill dethänvisningnivån medregionaladenkraftsamling
Europaregionernasberoendetmed ochsamarbetetnärmare av

i EG.inträdeeventuellttilloch ett
tidigarefrånelfektivitetsargumentendemokrati- ochocksåMen
alltmerbetraktadesvarierades. Detochventileradesdebatter som

medborgareberörde länsmycket närafrågor,otidsenligt ettatt som
inteochstatliga tjänstemänavgjordesutveckling,dessoch avav
offent-politiskt Deninförkunde ställasförtroendevalda ansvar.som

karakteriseradesnivånregionaladenadministrationenliga som
efterlysteshållFrån någrasvåröverskådlig.ochkomplexmycket

landshövdingar.folkvaldaochlänsorganfolkvaldabåde
förperiodenbehandladedenunderHuvudmotiveringen ennu
såledesdemokratinatur ochutprägladlänsdemokratirefonn avvar

ocksåemellertidkaraktärideologiskbetingad. Avideologiskt var
fordradejämlikhetsreformerhuvudargumentet att stora enemot -

statsförvaltning.stark
tilldiskuteras,reformkravfallet när argumentenoftaSom är var

i regel ñerlänsdemokratikraven än emot.argumentenförmån för
förvaltningsorganisa-statligadensamordningFrågan avom en

flerasedanlivligarediskuteras alltnivå komregionaltionen på att
enhe-regionalasinabörjat organisera1960-taletunderstatliga verk

in-1971,genomfördesdelreformEnlänen.områdeni änstörreter
ochlänsstyrelseniinordnades attvissa länsexperternebärande att

övergripandedenförhuvuduppgifttillfickdenna att sam-svara
hällsplaneringen.

huvudsakligen inom1982-1988utredandesexårigtEfter re-ett
beslötNorrbottens län,iförsöksverksamhetgeringskansliet och en

förforminföra dengenerelltoenighetviss1989 underriksdagen att
Norrbottensförsöket.ilänsförvaltning prövatssamordnad som

samordnad läns-förförändringsarbetetiHuvudaktörerna meren
generelltkrafterpådrivandeinitierande och ut-förvaltning har som

riksdags-derasregeringarna ochsocialdemokratiskavarit detryckt
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Återhållande krafter har i de borgerliga partiernaunderlag. regel tre
varit.

Motiveringarna för saken vanligen utgått från vid olikahar tid-
punkter identifierade behov förändringar. Under 1960-talets slutav

viktenbetonades sålunda effektiv statlig övergripandeav en sam-
hällsplanering. ökade i styrka i taktDetta med den offent-argument
liga sektorns alltmer ansträngda ekonomi. Under början 1970-av

framhölls den samordnade länsförvaltningentalet effektivtettsom
instrument för och leda utvecklingen i den riktningatt styra som

fann riktig. gällde inte minst dåmedborgarna Detta de alltmer aktu-
regionalpolitiska satsningarna syfte minska ojämlikhet-ella med att
mellan olika delar landet.erna av

regiondebatten den periodenAtt under behandlade varitnu en po-
intressedebattlitisk idé- och torde obestridligt.vara
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nivån iregionala4 Den

övrigaNorden och Europa

Inledning4. l

organisationden regionala nivåns ochsvenska debattenDen om
liknandeinte i internationelltuppgifter har Enägt ett tomrum.rum

förekommit efterkrigstiden både i nordis-diskussion har under våra
övriga Demokrati- effektivi-och i det Europa. ochka grannländer

främsta motivering för förstärkningförts framtetsskäl har som en
regionala självstyrelsen.denav

har ofta varit förbundna med fråganDebatten och reformerna om
därigenomoch kommunerna ochansvarsfördelningen mellan staten

ställning och befogenheter.frågan kommunernas Ettockså med om
decentraliseringsmotiv varit vanligt.haruttalat

årtiondenabåda har det ökade internationellaUnder de senaste
aktiverati starkt debatten. Detta har märktssamarbetet Europa sär-

fyra-fem årens diskussionerskilt EU ochunder de senaste om om
utvidgning till fler Samtidigt har regionernas alltalltdess stater.

ställning i europeiska länder aktualiserat fråganstarkare många om
förföljderna härav bl.a. Sverige.
RegionberedningensMed tanke på uppdrag behandlas här endast

regionala nivån varit angeläget samtidigtden det hadeäven attom
diskutera relationerna mellan regionala och kommunala nivån;den
utformningen den regionala nivåns organisation i land är täm-ettav

självklart beroende landets kommuner mångaligen ärnära av om
små eller få ochoch stora.

kapitel därför till översikt i jämförelsensbegränsas förstDetta en
regionala nivåns uppgifter och organisation i Finland,form denav

i övrigt, med några europeiskaDanmark och Norge Europasamt
översikt viktigareDärefter någraländer exempel. ges en av re-som

främst inom Europarådet. Sist återges någragionala EU ochorgan
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Sveriges möjligheter in-uppfattningar olika fåattom genom organ
Europa.utvecklingen iformation och kunna påverkaom

Damnark, och Finland4.2 Norge

grannländer uppvisar alla likheter med vårtVåra närmastetre stora
naturligtvis på i mångt och mycketberorland. Det en gemensam

bakgrund, på likheter i kulturella, sociala och ekono-historisk stora
samarbetelångvarigthänseenden ochmiska näraett

Ändå offentliga administrationen intefinns det det gäller dennär
regional nivå olikheter, kan talaminst på gör attsom man om en

västnordisk tradition. Finland folk-östnordisk och saknart.ex.en
våra landsting, medanvalda sekundärkommuner motsvarande

lik-saknar självständiga centrala ämbetsverkDanmark och Norge
republik folkvald presidentsvenska. Finland mednande de är en

övriga konstitutionella monarkier.statschef, medan länder ärsom
i karakteriseras välfárdsstaterAlla fyra länderna kan dag som

i tilloffentlig sektor förhållande många andramed ganska storen
europeiska länder,

statliga regionala förvaltningen4.2.1 Den

i övriga nordiska länderna har den statliga regionalaLiksom de
förvaltningen i Danmark byggts för i första kontrollerahandattupp

statliga intentionerna.genomförandet beslut efter Efter flera för-av
ändringar antal och uppgifter i dag och har i14är statsamtenav

till tidigare begränsade uppgifter. vanligasteförhållande mycket De
gäller vissa frågor vid adoption, upplösningärendena äkten-arv, av

ombesörjeroch andra familjerättsliga frågor. Vissaskap statsamt

1 europeiska utvecklingen på regionala ni-Om den debatten och den och kommunala
Sörlin Janerik Gidlund, Regi-vån bl.a. Sverker och Det europeiska kalejdoskopel.se
och den europeiska identiteten, 1993, Håkan Region-nationerna Magnusson,onema,
Statsvetenskapligainstitutionen 1994, Lidströmi forskningen, Lund, Anders ocherna

iChristin Johansson, Kommunrystem i Europa, SOU 1994:2, bilagedelen, 7 ff.,s.
IngridRoger Henning och Liljenäs, Regioner begrepp och fenomen, i Regionalasom

1992:64,roller, SOU 8 ff., Utblickar Europa, i Regionala roller, SOUmots.
1992:63, Den lokala och regionala självstyrelsen i i Kommunerna,Västeuropa,
Landstingen och Europa, SOU 1994:2, jämte i skrifternämnda och betänkanden

referenser.upptagna
2 framställningen liggerTill grund för bl.a. Kerstin skriftKolams Lokal och regional
förvaltning i Norden, Civildepartementet, Ds 1994:43.
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värnpliktsadministrationen. Regeringenlokaladenäven utser stats-
landshövdingen, i många fall också fullgöramtmanden som upp-

civila beredskapsorganisationen.chef för den regionaladrag som
tillsynsärskild nämnd, tillsynsråd, och kontrollutövarEn ett av

verksamhet lagenliga. ledsbeslut och Detkommunernas äratt av
består fyra ledamöter valda amtskom-statsamtsmanden och av av

landstinget. En nämnd, bestående statsamtmand-avannanmunen
socialministern utsedda ledamöter, överklagan-och två prövaren av

i sociala frågor.kommunala beslutden avsersom
i snarlik i Danmark. Tidigare, iUtvecklingen Norge denär

ifram till 1970, fullgjorde också Norgemånga avseenden statens
till uppgifteri omdöpt 1918 fylke, mångaföreträdare amtet, som

till folkvalda fylkeskommunen.lagts densedermera
i de 19 fylkena fullgör rad kontroll-Fylkesmannen numera en

statliga fylkesorganetfunktioner kommunerna. Detgentemot
frågor ungefär karaktärockså antalhandlägger ett samma somav

hantera. gäller bl.a. plan- ochlänsstyrelserna har Dede svenska att
familjerättsliga socialfrågor,miljövård, frågor,byggnadsärenden,

civilförsvar tillsyn kommunalaärenden denñskefrågor, samt avom
ekonomin.

Finlandstatliga regionala förvaltningen i påminner i mycketDen
länsstyrelserna chefsvenska. De tolv harden som en av reger-om

tilllandshövding nyligen huvudsakligeningen utsedd heltsamt en
länsdelegation bestående förtroendevalda, utseddarådgivande av av

från de politiska partierna. Länsdelegatio-regeringen efter förslag
avskaffats i iemellertid samband med den nästföljandehar nunen

samkommunreformen.avsnitt beskrivna
Länsstyrelsens viktigaste ansvarsområden kontroll ochutgörs av

tillsyn planfrågor, miljöfrågor,kommunal verksamhet, skatter,av
polisväsende, hälsovård skolväsende.och

regionala självstyrelsen4.2.2 Den

iDan-tidigare i förbigående, amtskommunernaSom nämnts utgör
mark vår motsvarighet till landstingen. Deras sammanfallergränser

fungerar sekundärkommuner förmed Destatsamtens. som upp-
befolkningsunderlag varje enskildgifter, kräver änstörreettsom

uppgifter främst sjukvård, undervisning ochkommun. Deras rör
miljö.
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fysisktockså för särskild åtAmtskommunerna ansvarar omsorg
för gymnasie-handikappade. vidare huvudmänpsykiskt Deoch är

frågor bl.a. särskiltPå miljöområdet handlägger deskolorna. om
fysisk planläggning regional pla-verksamhet ochförorenande samt

nering.
sjukvården förverksamhet svarade 1992amtskommunernasAv
sociala området%. fjärdedel verksamheten avsåg det och52 En av

huvudsakligen treåriga gymnasi-undervisning dettiondeldrygen
% samladeAdministrationskostnaderna utgjorde 6 deet. ut-av

gifterna.
ii har sitt samverkan mellanNorgeFylkeskommunen ursprung

administrativa ekonomiska planen. Den blevpå de ochkommunerna
landsting den då fickmotsvarighet till vårt1976 attgenomen

beslutsförsamlingenidirekt folkvalda ledamöterbeskattningsrätt,
administration.och egenen

införa fylkeskommunerna önskanMotivet för attatt omvar en
självstyrelsenivån i stället förregionalastärka denpå det sättet att

Sverige. ville etablera från deni Manbilda storkommuner ettsom
politiskt, admini-regionalförvaltningen oavhängigt klartstatliga

uppgifterför främst sådana regionalaekonomisktstrativt och ansvar
gymnasieskolor.tillväxt, sjukhus ochsig i starkbefann t.ex.som

regionalpolitiska frågorhandlägger ocksåFylkeskommunerna m.m.
%gick genomsnittligt 58Budgetmässigt 1992 nästansett av

sjukvård. Motsvarandeutgifter till hälso- ochfylkeskommunernas
%.för utbildning knappt 25andel var

regional nivå heltFinland kommunala självstyrelsen pådenI är
nordiskai de övriga länderna. Någonannorlunda uppbyggd än

inte. finns antaldirekt sekundärkommun finns Däremotfolkvald ett
övertagit roll gäl-länsstyrelsernaslandskapsfärbund, som numera

utvecklingen planeringenför den regionala ochlande bl.a. ansvaret
statliga utvecklingsanslag.beslutsamt om

många tidi-genomförd reform de1994Dessutom har genom en
till samkommuner. Dessaomvandlats s.k.kommunalförbundengare

fungerar desamkommunerbeskattningsrätt. Som ävensaknar egen
obligatoriskalandskapsförbunden. Samkommunerförut nämnda är

regionplaneringenspecialiserade hälso- och sjukvården,inom den
också frågor rörandehandikappade. hanterarDeoch omsorgen om

strukturfonder.EU:s
viktigserviceför reformen den ärUtgångspunkten att somvar

basfunktionerliksom för samhälletsmänniskorna och samhälletför
verksamhetsbetingelser skallnäringslivetsoch samt atttryggas,

säkerställas.förutsättningar utvecklas skallregionernas att
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centrala denSåväl denföljande:i reformenHuvudlinjerna är som
decentraliseras,förenklas,förvaltningenkommunalaochregionala

och be-regionalaeffektiviseras. Deochavregleras organens ansvar
all-planering utökas. Detutveckling ochi frågafogenheter om

från läns-försutvecklingen överregionaladenförmänna ansvaret
fungerarlandskapsnivåpåförbundtillstyrelserna som sam-som

kommuner.
tillövergånginneburitutveckling harregionallagEn enomny

riksnivåpåinnebärregionalpolitik. Dettaprogrambaserad att man
skallregionernainomhjälpvilkasmed utar-åtgärderfastställer man

regionalaledning denunder ut-regionutvecklingsprogrambeta av
bil-hardär kommunernaområdensådanaIvecklingsmyndigheten.

dennaregionplanläggningen, skallskötersamkommundat somen
för läns-i ställetutvecklingsmyndighet ochregionalfungera som

regionpla-sittutvecklingen inomallmännaför denstyrelsen ansvara
neomrâde.

förändringarPlanerade4.2.3

regio-reformerat landetsnyligenbeskrivits,justFinland har, som
tillfällen devid någraharDanmarkorganisation. Ioffentliganala

detförts tal,inteelleramtskommunernasdanska menvaravara
därvid.hittillshar stannat

tämligeninfördäremotstårgrannlandvårt västraI om-enman
ochadministrationenoffentliga regionaladenförändringfattande av

fylkesinde-titeln Kommune-betänkande medorganisationen. I ett og
forandring statlig kom-nämligenföreslogilingen i Norge enet

deBakgrundenreform.betydandetämligen storamitté 1992 varen
åren.30deundersamhällsförändringar ägt senasterumsom
till höstendettagrundvalpåbetänkandet ochEftersom ett av

svenskaför denintressehabedömsregeringsförslagaviserat1995
härredogörsförslag,Regionberedningensfölja påkandebatt som

och planerna.tankarnanorskautförligt för denågot mera
konstaterade kommun-kommitténnyssnämnda norska attDen

decennierna,destabil undervaritfylkesindelningen senasteoch
för denbetingelsernabeträffandeförändringar skettmedan stora

lokalochfylkeskommunerverksamheten. Kommuner,kommunala
karaktärdelvis änuppgifterfåttstatsförvaltning hade annanavnya

1 fylkesindelingsutvalget.ochKommune-utgivetbetänkande1992:15,NOU av
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tidigare. Planfrågor, miljöskydds- och utvecklingsfrågor hade fått
betydelse.större Ramstyrningen hade ökat generellt, medan på

vissa områden detalj styrningen blivit omfattande. Egenfinansi-mera
eringsgraden hade sjunkit betydligt, och kommunerna hade blivit
kraftigt beroende statliga medel.av

Genom rådande geografiska avgränsningaratt varit permanenta
samtidigt bosättningsmönster och kommunikationer förändrats,som
hade det blivit svårare uppnå effektiv och samordnadatt plane-en
ring. Stordriftsfördelarna hade ökat, vilket varit till nackdel för de
små kommunerna. Fylkes- och kommunindelningen därför integav
längre tillfredsställande underlag för kompetensuppbyggnadett och
geografisk samordning i fråga fysisk planering, näringslivs-om
utveckling och miljöskydd. Den lokala statsförvaltningen, tillsom

del avhängig kommunindelningen, drogsstor med små-var samma
driftsnackdelar kommunerna.som

Dessutom kännetecknades fylkeskommunen visst demo-ettav
kratiunderskott. Detta kunde bero bl.a. kommuntypen i frå-att

inte funnits särskilt länge direkt folkvalt regionaltga som organ
på dess begränsade möjligheter inflytandesamt utöva denöveratt

regionala utvecklingen. Beträffande fylkesindelningen fanns det vis-
serligen inte några för sig kunde motivera för-argument som var en
ändring. Vid samlad avvägning, där verksamheten både i fylkes-en
kommunerna ioch den regionala statsförvaltningen bedömdes, fann
dock kommittén det förelåg reformbehov också på fylkespla-att ett

För åstadkomma bättre samspel mellannet. att och kom-ett staten
i samhällsplaneringen, det enligt kommitténs meningmunerna var

nödvändigt med enheterstörre med funktionell avgränsningen mer
både på kommun- fylkesnivå.och

Beträffande förvaltningsstrukturen diskuterades de tänkbara kon-
sekvenserna tvånivåmodell fylkeskommuner. Somutanav en argu-

för sådan anfördes organisationen med fylkeskommu-ment atten
har hand de flesta sjukhusen i landet, medför splittringner, som om
och styrning på det området, de nationella jämlikhets-attav ansvar

mål berör delen verksamhetenstörre leder till den reellasom attav
handlingsfriheten blir begränsad och organisationen lideratt ettav
demokratiunderskott. Som för fylkeskommunen nämn-argument
des bl.a. den har bättre översikt ochöver kunskapatt lokalaen om
behov den kanän effektivt instrument för till-staten, att ett attvara
godose nationellt behov övergripande samhällsplaneringett överav

geografiska områdenstörre och den möjliggör decentraliseringatt
makt utvidgning den lokala demokratin.samtav av
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uppgifter,innebära deskulletvånivåmodellendiskuterade attDen
ochmellandeladesi dag,harfylkeskommunerna statenuppsom

fylkesvågnätetoch delarsjukhusförAnsvaretkommunerna. av
skulle fåkommunernamedantilldärvid föras överskulle staten,

näringslivsut-kollektivtrafiken,gymnasieskolan, kulturen,hand om
planfrågorna.ochvecklingen

förutsätt-väsentligt ändrademedföraförändring skullesådanEn
starkaskulleDenverksamheten.kommunaladenningar för resa

åtminstone 15 000-medregionkommunerbildandetkrav av
på kommunernagenomsnittsstorleken1990invånare00020 cavar

Vidare kun-400.4medianstorlekenmedaninvånare,5009 var ca
mellankommu-obligatorisktomfattandemedbli aktuelltde det ett

samarbete.nalt
med endastförvaltningsmodellavvisade tankenKommittén en

remissomgång.bredföljdesUtredningsarbetetnivåer.två enupp av
bak-sektornkommunalauppslutning från denvisadeResultatet stor

framläggaRegeringentankar.utredningens att en pro-avserom
1995.fylkesindelningen påochkommun-position sensommarenom

samarbetegrånsregionaltNordiskt4.3

nivån i våraregionalaöversikten denkompletteringSom omaven
livligareockså det alltöversiktkortskallgrannländer här avges en

Balti-medi Norden och ävensamarbetetgränsregionala numera
kum.

funnitsdet statsgränser,så längedå konstateras,skallFörst att
i nordis-deförsamlings- och kommungränserochregionala gränser

ocksådömahistoriska källorhar detså längeka länderna, attav
mellansamarbetenationsgränsöverskridandeformerfunnits olika av

offentligamänniskor och organ.
funktioner ochvardagsnärasamarbete berörthar dettaVanligen

utsträckning docki ökandeefterkrigstiden detharUnderfrågor.
och andrasamhällsområden ävenockså andrakommit att avse

aktualitet efterfått ökadnordiska. Samarbetet hardeländer än
inträdesansö-ochSveriges, Finlands Norgesinlämnandet 1991 av

intensifierade kontakternaalltmertill och dekningar EU genom
Östersjön. kommabedöms allmäntDetmellan länderna attrunt

kommande år.ytterligare öka under
sakområde leddeutvecklingen på dettaoch väntadepågåendeDen

med uppdragtillsatte arbetsgruppCivildepartementet 1991till att en
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inventera och analysera existerande och planerat gränsöverskri-att
dande samarbete och dettas former möjligheterna underlättasamt att

gränssamarbeteKframtida sådant
Gruppen har bl.a. genomfört kartläggning detta samarbeteen av

enkät till1993 länsstyrelser, landsting och kommuner.genom en
Enligt resultatredovisningen förär kommunernas del samarbetet

riksgränserna vanligastöver i fråga kommunikationer, kulturom
fritid, miljö, näringsliv,och turism, utbildning forskning ochsamt

utveckling. Landstingens samarbete gäller främst hälso- och sjuk-
vård, kultur utbildning, forskning och utveckling. Länsstyrel-samt

viktigaste Samarbetsområden kommunikationer,är miljö ochsernas
näringsliv.

Några samarbetsprojekten drivs särskilda fårav av organ som
stöd Nordiska ministerrådet. Det gäller Nordkalottkommit-t.ex.av
tén, Västnordenkommittén, Kvarkenrádet, Mittnordenkommittén och

ÖstfoldBohuslän.Gränskommittén liknandeAndra oftastorgan,
Öresundskom-lokal regionalmed eller organisatorisk förankring, är

mittén och ARKO-kommittén för samarbetet Arvika-Kongsvinger.
ÅlandMellan Bornholm, Gotland och förekommer s.k. nätverks-ett

samarbete.
Bland projekt också berör områden utanför Norden må härsom

Östersjösamarbetet,Barentssamarbetet ochnämnas vilka leds ettav
utrikesministrarz.råd består berörda länderssom av

I hösten 1994 Civildepartementethar återgivit serierapporten en
dokumentationer projektnyssnämnda och andra Här finns bl.a.om
beskrivningar pågående samverkan mellan länen och fylkena påav
Nordkalotten, projektet Provincia Bothniensis samarbeteettav -
mellan Haparanda och Torneå, gränsöverskridande samarbeteav
mellan Sönderjylland och Schleswig-Holstein, samverkan mellanav
Halden och Strömstad och mellan Eda Eidskog,och samarbetetav

1 Arbetsgruppens ordförande, planeringschefen i Civildepartementet Carl-Gunnar Pe-
har lämnat kort uppdraget och dessgenomförande i tidskriftenterson, rapporten om

I blickpurtlcten 11994, 46 ff. l ingår företrädare för Civil- och Utri-nr s. gruppen-kesdepartementen för Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet.samt
2 utförligareFör beskrivning nämnda samarbetsprojekt och deras uppgifterav nu

hinderupplevda för intensivare samarbete hänvisas till den förutsamt ettav en av
nämnda arbetsgruppens nämligen Gränssamarbete i utveckling, Dsrapporter,
1994:67. En komparativ framställning de nordiska ländernas samhällsförvaltningom
och diskussion förutsättningarna för samarbete riksgränserna i Nordenöveren om

Kerstin Kolam i förut nämnda från arbetsgruppen Lokal och regionalrapportges av
förvaltning iNorden, Ds 1994:43.
3 Samhällsservice i gränsbygd. Samarbete riksgränseröver möjligheter och be--gränsningar. Dokumentation från nordisk konferens i Haparanda 20-21 junien
1994. Civildepartementet.
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Övertorneåmellansamverkanregion,Euroarktiskainom Barents av
m.ñ.Tornedalskommunerandraoch

samarbetsprojekt,gränsregionalauppfattningfåFör att omen
skrifter ellerochi nämndaförtecknatsinte rapporter somovansom

till länsstyrel-enkätberedningenharunder 1994, enstartats genom
sjutton inkomnaI deuppgifter härom.1994 betthösten omserna

informations-projekt ärnärmastredovisas många avsomsvaren
projekt gällerövrigaMerpartenerfarenhetsutbyteskaraktär.och av

transnationella projekts.k.ocksåsamarbete,gränsregionalt men
områden i andramotsvaranderegioner ochellerlänsvenskamellan

Förhållandevis mångagränsländer.våraländereuropeiska än pro-
näringslivs- och arbets-bl.a. påsamarbetevidgattilljekt syftar ett

Östeuropa, Baltikum ochfrämstregioner imedmarknadsområdet
kontinenten. EttpåländerTyskland och andraiocksåPolen, men

konkretiseras alltmerständigt ärsamarbetedetta attexempel på att
representationskontorinnevarande årSchleswig-Holstein öppnat ett

i Malmö.
mycket1994sig senhöstenuttaladeriksdagensvenskaDen

i Norden ochgränsregionala samarbetetpågåendepositivt detom
ochNordiska rådetförinombedrivsdetsärskilt ramensomom
tillanslutningskedde igränsregionerna. Detförstödprogramdess

för-sig dela denförklaradeutrikesutskottetbetänkande frånett som
uppfattninginom Civildepartementetarbetsgruppens attnämndaut
utvidgatregionaltlokalt ochfinnsambitioner ettde sam-omsom

påunderlättasstimuleras ochborderiksgränserna,arbetete över
skapasida bordefrånolika En strävan attsätt. statens gynn-vara

samverkan.regionallokal ochförutsättningar församma

Regionernas Europa4.4

regionerOlika slag4.4.1 av

i avsnitthar nämntsförekom,riksdagsdebattensvenskadenI som
regionernas Eu-uttrycketallt oftarebörjan1990-taletsunder3.3.6,

i denoftareförekommit allt ävendesssedanoch det harropa,
diskussionen.utomparlamentariska

1 199495:UU3.Bet.
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Begreppet emellertid tämligenär mångtydigt i det allmänna
språkbruket. Detsamma gäller för övrigt begreppet region.även In-
nebörden båda begreppen skiftar dessutom starkt beroende på detav
ämnesområde eller det textsarnmanhang vari de används.

Beredningen det därför sin plats här kort återgeattanser
några vanliga användningssätt och några definitioner termernaav
och begreppen i fråga. Ytterligare skäl härtill Sverigeärett att ge-

inträdet i EU också blir företrätt i Regionernas kommitté,nom vars
tillkomst kan uttryck för accepterandet tankenett attses som av re-
gionala och lokala bör få påverka den politiska beslutspro-organ
cessen.

Somliga betecknar sålunda världsdel panregion ochen som en
olika grupperingar inom världsdel makroregion, t.ex.en som en
Norden i Europa. Inom Europa räknar de med hundratal natio-ett
nalregioner, avgränsade identitet i fråga språk, et-av gemensam om
nisk tillhörighet, religion, kulturella traditioner ransnationellaTetc.
regioner kallas sådana nationalregioner uppdelade på fleraärsom

Stadsregioner eller storstadsregioner vanligaandra beteck-ärstater.
ningar för geografiskt begränsade områden den karaktärav som or-
den Benämningen funktionellautsäger. regioner grundad påär
människors aktiviteter och samspel i geografiskt mindreellermer
väl avränsade områden, vilka dessutom växlar beroende på vilka

indelningenl.aktiviteter kriterier förutgörsom
Andra använder beteckningar funktionell eller centreradsom re-

gion för centralort och dess omland pendlingsomland meden en
avgränsning återspeglar människors rörelser betendemön-ochsom

bestämdöver De talar näringsgeograjiska regionerster yta.en om
i utsträckning definierade statistisk metod, problem-stor genom om
regioner med bl.a. arbetslöshet och K-regioner där K stårstor om
för kunskapsproduktion, kreativ verksamhet, kommunikationskapa-
citet och kulturutbud, mentala regioner där invånarnasom upp-
fattning regionens storlek och form uppbyggd kombi-ärom av en
nation kulturella ekonomiskaoch faktorer och administrativaav av
gränsdragningar, slutligen administrativa regionersamt typenom av

Återlän, landsting, domkretsar, polisdistrikt, militärområden etc.

1 Se vidare Janerik Gidlund, Regionernas Europa. Federationer och Federalism,
Landstingsförbundet 1992, och Janerik Gidlund och Sverker Sörlin, Det europeiska
kalejdoskopet. Regionerna, nationerna och den europeiska identiteten, 1993.



ÖVRIGAEUROPA 147NORDEN1995:27SOU OCH

politiskaregioner ochekologiska regioner,talarandra spontanaom
regionerl.

landstingen ochKonsekvensutredningen kommunerna, Europaom
administrativa, identitetsbaserade ochhuvudtyperurskiljer tresom

förstnämnda heter det,regioner. för defunktionella Gemensamt är,
i hierarktiskt be-politisk centralmaktunderordnadede är ettatt en

i ordningenKarakteriskt för andraden ärslutssystem. attgruppen
regionala språk ellerregional identitet och kultur,påbyggerden

Medan de ad-sociala nätverkoch över gränserna.dialekter täta
uppifrån-perspektiv,i har deregionerna har skapatsministrativa ett

nedifrån-perspektiv. Känneteck-tillkommit iidentitetsbaserade ett
människorskonstituerastredje denför den ärnande att avgruppen

infrastrukturensnäringslivets ochochaktivitetsmönster ut-av
för delaktighet iinstrumentden betraktasformning och ettatt som

Gemensamt för denglobala nätverk.kontinentala och gruppens
tjänsteekonomiinslag och kunskaps-har starkaregioner deär att av

investeringar i infrastruk-har gjortproduktion, deintensiv storaatt
igod position dedecennierna och de harunder de attsenastetur en

Europaitransportsystemenstora
betänkande begrepp-använder i föreliggandeRegionberedningen

region iidentitetsbaserad och funktionell medadministrativ, storten
konsekvensutred-i den refereradeinnebördsett ovansomsamma

ningen.
europeiska regi-har frågan deregiondebattenden svenskaI om

inte obetydlig roll förbefolkningsmässiga storlek spelat enonernas
ocksålämpligheten regionjndelningövervägandenolika av enom

silferuppgifter för antal länderdäromSveriges del. Någraför ett
förtjäna sinkan därför häradministrativ indelning i regionermed

sida förhållandena 1988,i tabellenSiffrorna påplats. nästa avser
rättvisandeifortfarandetorde stort varamen

1 i SOUoch fenomen,Ingrid Liljenäs, Regioner begreppHenning ochRoger som
regio-mångfaldigt begrepp. OmRegion7-73, och C. Castensson,1992:64, etts. - 1994. SeBlomberg-Lindquist, Regionali ävenindelningar, särart,nala rapporten

1993.Håkan Magnusson,forskningenRegionerna i av
2 1994:2, 63Europa, SOUlandstingen ochKommunerna, s.
3 1992, 23.Regionernas Europa,Janerik Gidlund, s.
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4.1Tabell
i någraRegional indelning europeiska länder

Genomsnittlig
Antal folkmängd per
regionerLand region milj. inv.

Frankrike, regioner 22 2,3
Schweiz, kantoner 26 0,25
Österrike, 9länder 0,8
Spanien, regioner 17 2,3
Italien, regioner 20 2,9

16 4,9Tyskland, länder
Portugal, regioner 7 1,5
Belgien, regioner 3 3,3

4.4.2 Några med administrativa regionerstater

historiska skäl går administrativa, identitetsbaseradeAv och funk-
tionella regioner på den europeiska kontinenten mycket ofta omlott

varandra. intemed Här skall dock denna företeelse be-närmare
handlas och inte heller de identitetsbaserade och funktionella regio-

utförligare beskrivas. beredningenDäremot med tankenerna anser
på uppdrag några kortaredess uppgifter antal medatt ett staterom

platsl.administrativa regioner här kan på sinvara
Början skall då Tysklandmed statsskickgöras federalis-ärvars

tiskt de delstaterna i16 många avseenden självständigaär mycket-
och förfogar lagstiftningsrätt i delstatliga frågor.över Delstat-egen

förbundsländerna har sin representation förbunds-erna egen- -
nämligenstatsnivån, Förbundsrâdet. Ett regeringsbeslut kan inte ge-

nomföras dettas godkännande.utan
Förbundsländerna har bestämma sinrätt inreöveratt egen orga-

nisation förvaltning.och Varje förbundsland har sin författning.
fjärde väljerVart år förbundsländerna sina i direktaparlament

folkval och bildar regering med ministerpresident i spetsen.en en
delaktighetDe garanterade skatteintäkterna.är De har mycketav

1 Uppgifterna olikade ländernas regionindelning hämtade ñera olika källorärom ur
både officiell och bearbetningsnatur. Till förraden kategorin hör bl.a.naturav av
betänkandet Regionala roller SOU 1992:63 och Kommunerna, Landstingen och
Europa SOU 1994:2, till den kategorin bl.a. Lisbeth Lindeborgs bok isenare
manuskript Regionalt samarbete i Europa, ERU-rapport 1995, Sven Persson,samt
Det franska Staten, decentraliseringen och samhällsplaneringen. Rapportsystemet. -NUTEK Regional, juli 1994. Också nyligen publicerat material från Svenska Kom-
munförbundet och Landstingsförbundet râdfrågats.har



149EUROPAÖVRIGANORDEN1995:27 OCHSOU

ochuppbäraendastfåroch tomt-ñskaliska kompetenserbegränsade
Såvälfordonsskatter.ochcasino-förmögenhets-, öl-,fastighets-,

mervärdesskattenochbolagsskatteninkomst-personligaden som
dessa skatterandelförbundsstaten. Hurdisponeras stor somavav

mellanrum,med jämnaomförhandlasförbundsländernatillfallaskall
konjunktursvängningarläget,ekonomiska etc.detberoende

vidareskall sändaförbundsländernafastlagtdetär attDäremot
Mellan detill kommunerna.skatteintäkternafjärdedelungefär aven

dessutomfinnsförbundsländernafinanssvagadeñnansstarka och en
bi-förbundsländernade rikareprincip innebäriutjämning attsom

kostnadstäckning.rikasmindretill dedrar
Ännu befogenheterna.lagstiftandedekompetensfråga rören

hänvisatsuttalatbörjanfrånintegrundlagenenligtdessaTrots att
medfört dentollmingsförfarandenahar attsåförbundsstaten,till
förbundsstaten.pålagtsochkompetensenlagstiftande mermer

legislativaökadefå1994 begärtdelstaternatill atthar lettDetta att
befogenheter.

anspråk påbörjat göraförbundsländernaövrigtförharsistonePå
för-befogenheterderasförhindraautonomi i syfte attattstörre

för EU.inom ramensvagas
deinom störrelagstiftande kompetensförbundsländernasTill

organi-delstatensreglerarförfattningarhörsamhällsområdena som
medsamrådorganisation iförvaltning; kommunernassation och

och TV,radiohögskoleväsende,ochskol-kultur,kommunerna,
förförbundsländernaVidare harsäkerhet.polis och ansvarsamt

gruvdrift och rättsväsen-civila flygfält,skogar,universitet, vägar,
förbundsstatenmellandelatförekommerfallñerade. I ett ansvar

utveckling,forskning ochbeträffandeförbundsländerna,och t.ex.
energiförsörjning.ochbostadspolitikochjordbruks- vatten-samt

beståen-federalBelgienocksåjuli 1993 stat,den 14 ärSedan en
milj. invånare,5,8caFlandernnämligenterritorier,de treav

milj.Bryssel 1cahuvudstadsområdetmilj. och3,2Vallonien ca
till sinvalt NamurharVallonienfranskspråkigaDetinvånare.

harñamländskspråkiga Flandernmedan dethuvudstad,regionala
region.Bryssel ärsamtidigthuvudstadsinBryssel en egensomsom

trafik,kompetensområdenregionerna harterritoriellaDe tre som
närings-kommunalförvaltning,arbetsmarknad,miljö,planering,

Till deutrikeshandel.forskning ochjordbrukspolitik, trelivspolitik,
gemenskapernakulturelladebör fogasregionernaterritoriella som

kultur- ochföroch harterritoriellademedgår omlott ansvarsom
sociallagstiftning.sjukvård ochutbildning,ochskolaspråkfrågor,

förassakområde kanstatisk;intedockKompetensfördelningen är ett
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till territoriellöver region alternativt kulturgemenskap,en en om
det lämpligare. konkretär Ett exempel på detta den fransk-utgör
språkiga gemenskapen har fört sinaöver ursprungliga befogen-som
heter inom turism, yrkesutbildning, sportanläggningar, äldre- och
handikappvård invandrarfrågor till territorierna Valloniensamt och
Bryssel-regionen.

De således egentligen fem regionerna har ingå internatio-rätt att
nella fördrag inom för sina kompetensområden. Vidare harramen
de tillrätt representation i andra länder och i EU. Inomen egen

för Belgiens förhållande till EU harstaten regionernaramen
medbestämmanderätt. Tvister mellan och region införavgörsstat

skiljedomstol.en
Spanien till skillnad frånär Tyskland och Belgien formellt en

enhetsstat på tillän federalism.gränsen Landet är på nivånom
mellan centralstaten och kommunerna indelat i regioner,17 s.k.
communidades De har delvis olika kompetens. Katalo-autonomas.
nien, Andalusien och Galicien har självständighet.störst Andra
undantag Baskienutgör och N har långtgående ñskaliskaavarra som
befogenheter. De uppbär den statliga inkomstskattent.o.m. som
sedan transfereras till spanska staten.

Gemensamt för samtliga 17 regioner långtgåendeär politisken
autonomi; regionerna har bestämmarätt sinöver förvalt-att egen
ningsapparat, de har direktvalda parlament, regering ochen en
president. De beslut fattas i regionen har laga kraft. Icke destosom
mindre kan centralstatlig lagstiftning regionaltöver beslut. Deta ett
konflikter relationernarör mellan centralstyre och regionersom

författningsdomstol.avgörs av en
Regionernas befogenheter omfattar bl.a. planering, kultur, tu-

rism, trañkpolitik, energi- och Vattenförsörjning, jordbruk, fiske,
skogsbruk, miljöskydd, näringslivsbefrämjande åtgärder, sport samt

Ävenhälso- och sjukvård. sju spanska regioner in-harom numera
formationskontor i Bryssel, så har regionerna ingen medbestämman-

iderätt EU-frågor. Den spanska ställde sig tveksam tillävenstaten
inrättandet EU:s Regionkommitté. Som motvikt deärav en en
spanska regionerna mycket aktiva i AER, dvs. Assembly of Euro-

Regions. Se nedan.pean
Enhetsstaten Italien indelad i regioniär 20 med direktvalda be-

slutsorgan. Några regionerna, bl.a. Sicilien, Sardinien och Vene-av
zia Julia har starkare övriga.änautonom status

regionerAlla har befogenhet hälso-över och sjukvård, jordbruk,
planering, yrkesutbildning, kultur och miljövärdsfrågor. Varje re-
gion har regionalt direktvalt råd, väljs femte är,ett vartsom en re-
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regionernavanligaMedan de 15ministerpresident.ochgering en
särskiltså har deñskaliska kompetenser,helt saknar autonoma re-

dehellervilka delas med Inteskatteintäktertillgionerna rätt staten.
italienska EU-frå-imedbestämmanderättregionerna haritalienska

italienskade 20regionernamed de spanska är ävenlikhetI re-gor.
aktiva inom AER.mycketgionerna

enhetspräg-fortfarande starkti detlänendepartementen100De
Varje regionrégions.fördelade på 22Frankrike 1982sedanlade är

styrelseregionalt råd, närmastdirektvaltårförhar somett ensex
president.ordförandeexekutiv byrå, ochfungerar ensomsom en

landshövdingarnaprefekternatjänstgörregionprefektSom en av
region tvåvarjei regel bestårlänsförvaltningenstatligai den av-

intesamordnandehareller hanHondépartements.till fem menen
till sina kolleger.förhållanderoll iöverordnad V

ståmakt och delagstiftandehar ingenregionrådenfranskaDe
tillredovisningsskyldighetregionprefekt medkontrollunder av en

begränsade kompetenser,har ganskai Paris. Decentralmakten
yrkesutbildning ochplanering,ekonomiskinomhuvudsakligen

näringslivsbefrämjande åt-miljöpolitikochforskning, kultur- samt
uppgifter,fått ytterligareregionernaharårPå t.ex.gärder. senare

utbildning.planering ochfysiskrörande
genomföraochuppgift utarbetaviktigaste ärRegionrådets att en

rådetDärtillolika områden.utvecklingregionensförplan svarar
investeringarna i den hög-gymnasieskolorna, förhögstadie- ochför

region-vissa hållkulturfrågor. Påförutbildningen och ansvararre
forskningför ochutbildningenför den högrehelt ut-råden samt

milj öpolitik.industripolitik ochinfrastrukturinvesteringar,veckling,
1994-1998gäller för årendenregionplanenI senast antagna --

finansierasbedrivas,utvecklingen skallregionaladenfastställs hur
Åtgärderna regionrådet,finansierasgenomföras.och staten,av

delenoch EU. Störreprivata sektorndenkommunerna,landstingen,
plankon-sig på s.k.tillskjuts baserarmedelde ettstatenavsomav

ochregionprefekten,företräddingåstrakt, staten, re-avavsom
avtal omfattan-till dettafram ärledergionrådet. Den process som

plankontraktsresursernaregeringen hurInledningsvis beslutarde.
samtidigt medDärefter ochregionerna.olikapå defördelasskall

region-regionprefekten ochdiskuterarregionplanenutarbetandet av
Regionprefektenanvändning.statliga medlensföreträdare derådets

förhandlingar.dessaleder
000Frankrike drygt 18finns i000 kommuner36Förutom ca

enfrågekaraktär.kommunförbund, de flestaolika av
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Nederländemas tolv provinser på fyra år direktvaldstyrs av en
folkrepresentation och exekutivutskott med ordförande,ett en som

utnämndär den holländska regeringen medlemär ut-av men av
skottet. Provinserna har omfattande förvaltningsbefogenheter; en
uppgift tillsynär de 644 kommunerna,utöva över vilka underatt

tid fått allt starkare ställning. Andra befogenheter ärsenare en re-
gionplanering, koordinering kommunernas arbete och organise-av
ring exempelvis hälso- sjukvård,och skola och den sociala sek-av
torn.

Hittills har de provinsernaholländska inte varit lika aktiva i olika
europeiska sammanhang regionerna i ñera de andra EU-som av
länderna, ändring tycks Inom landet debatterasväg.men en vara

regionerl.indelningsreform skulle resultera i fyraen som
iDe 3 000 storlek starkt varierandeöver kommunerna i det fede-

ralistiska Schweiz fördelade inallesär 26 självständiga kantoner.
Egentligen kantonerna endastär 23, dem s.k.utgörtremen av
halvkantoner och sänder endast varsin till parlamentetsrepresentant
ständerråd, har i övrigt befogenheter övriga kanto-men samma som
ner.

Varje kanton har full suveränitet i alla frågor inte enligt kon-som
stitutionen skall konfederationen. vanligasteavgöras De kompe-av
tensområdena gäller skol-, och polisväsendetväg- socialvär-samt
den. Inom rättsväsendet kantonernaär också ansvariga för dom-

istolsväsendet första och andra instans och för de kantonala förvalt-
ningsrättsliga domstolarna.

lagstiftandeKantonernas församling i deär allra flesta fall di-ett
rektvalt enkammarparlament. Som exekutivorgan fungerar rådett
på 5-9 medlemmar, vilka också direkt folkvalda och före-är som
står och sin avdelning eller sitt inomdepartement denna kan-var en

regering.tonala Varje kanton organiserar själv sin förvaltning.
Verksamheten finansieras inkomst- och förmögenhetsskattergenom

personerfrån fysiska juridiskaoch
förtjänar observeras,Det alla de beskrivnakort ländernaatt nu

tillämpar direkt folkval till sina regionala beslutsförsamlingar. Det
gäller för övrigt också flera intehär iländer Europaupptagnaav

har någon form regionindelning.som av

1 Uppgifterna Nederländerna har dels lämnats holländska iambassadenom av
Stockholm, dels hämtats forskaren och journalisten Lisbeth Lindeborgs bokur ur

tryckning Regionalt iunder samarbete Europa, 1994, 50.manus s.
2 politics,Switzerland, State and Informationsskrift 1993.Bern
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europeiska regionalpolitiskaNågra4.5

samarbetsorgan

inför efter folkomröstningen svenskt inträde iochDebatten ettom
kännedomen Europeiskatorde ha medfört, den allmännaEU att om

uppgifterdess organisation och ganska god.unionen och ärnumera
organisationens viktigaste såsomdet gällaminst tordeInte organ

ministerrådet lagstiftande och författnings-detEU-parlamentet,
kommissionen och dendet beredande organetgivande organet,

sagda gälla också Europarådet ochdomstolen. Det tordefristående
ministerkommittén, kommis-huvudorgan Europaparlamentet,dess
rättigheter.domstolen för mänskligasionen och

inte behandlas. stället skall någ-skall därför här INämnda organ
regionala utvecklingspolitikenbetydelse för deninstitutioner avra

översiktligt beskrivas.Europarådets EU:s områdensåvälinom som
Kommunförbun-landsting och kommuner, SvenskasvenskaMånga

organl.aktiva medlemmar dessaLandstingsförbundet ärdet samt av

CLRAEregionala kongressen,Kommunala och4.5.1

regionalaEuroparådets och kommuna-några orddåFörst ett avom
Authorities,Local and RegionalCongresssamarbetsorgan

kommunalkonferens1994 detCLRAE, ersatte permanenta somsom
Standing Conference of Lo-undersedan 1957varit verksam namnet

in kom-Authorities Europe. CLRAERegionalcal and representerar
uppgift analyse-regionernas intressen dessoch och är attmunernas

resolutionerråd.samordna, informera och Dessdiskutera, gera,
ministerkommitté, tilltill Europa-i första hand Europarådetsriktas

tilli and-till EU-kommissionen Bryssel, ävenochparlamentet men
myndigheter. Medlem-nationella, regionala, lokalaeuropeiska,ra

regionalalokala ochrepresenterar organ.marna
förförtroendevaldabestårCLRAE representanternumera av

landsting regioner.och Denkommuner, städer,medlemsstaternas
bli konsult-politiskt medlegalt rättkongressen är attett organnya

1 officiellt material be-framställningen delsför harSom underlag använts t.ex.som
dels europeiskaSOU 1994:2,Landstingen och Europa,Kommunerna,tänkandet av

Committee the Re-material såsomSetting thesjälva publiceratsamarbetsorgan up
framställningarockså promemorior ochCEMR. delsutgiven 1993gions, avavav

och kontakter inominternationellaNågra fakta vissaKellquist,Tore organtypen om
1994-06-27.verkzsamltetsonzråden,Landstingsförbundetlandstingens



SOU 1995:27ÖVRIGAEUROPA154 NORDEN OCH

organiseraregionala frågor och med självi lokala och rätt atterat
politisktskall uttryckligenf.n. 234 ledamöternasitt arbete. De vara

inneha direkteller mandat medförtroendevalda representanter an-
eller regional folkrepresen-politiskt vald kommunalunder ensvar

förutsättningenchefstj dock undertation. En änsteman accepteras att
ansvarig inför valda beslutsförsamling-direkt denvederbörande är

föremellertid ofliciella företrädare med-deltarDelegaterna somen.
Sverige och inte för Svenskadvs. i vårt fall förlemsstaterna, t.ex.

Sverige ordi-Landstingsförbundet. harKommunförbundet eller sex
narie delegater.

regionalkongressens syfte kommunerKommunal- och är att ge
medbestärnmanderätt i Europarådets arbete, läggaregioneroch att

ministerkommittén till främjande lokal och regionaltillförslag av
regionalafrämja samarbetet mellan lokala ochsjälvstyrelse, att

samarbeta medhålla kontakt med ochmyndigheter, närasamt att
för Sveriges del bl.a. Svenskaeuropeiska samarbetsorgan,andra

Landstingsförbundet.Kommunförbundet och

plenarförsamling, gång året,samlas ärKongressen en omsom
den kommunernauppdelad på två kamrar representerarvarav ena

ständig kommitté förberedsregionerna. iandra Förutomoch den en
olika frågor i arbetsutskott,i utskott förärendena rad samt etten

harVid kamrarnas sammanträdenkongressbyrán. även ersätt-egna
yttrande- och rösträtt.arna

regionkommitté4.5.2 EU:s

Regionkommittén inom i oñiciella engelska språk-till EU, dessSå
Regions i Comité des Régi-Committee of the och dess franskaform

beteckningen Regionernas kommitté. Ge-används ocksåIblandons.
fördenna kommitté regionernaupprättandet 1993 av gavsnom

i lokalagången roll EU-arbetet. Därmed erkändesförsta atten egen
viktig i besluts-regionala självstyrelseorgan bör ha roll EU:soch en

process.
Regionernas kommitté har f.n. 222 ledamöter företräder re-som

ministerrådet fyraårs-lokala förgionala och Den utsesorgan. av en
Återval till-regeringar.period efter förslag medlemsstaternas ärav

lika mångaSverige har fått tolv ochlätet. ersättare,representanter
Landstings-Kommunförbundet respektivenominerade Svenskaav

inneha mandatDelegaterna skall huvudregelförbundet. som av po-
i kommunfullmäktige eller regionparlament ellerlitisk mot-natur

inte tillfolkrepresentativt beslutsorgan. De bundnasvarande är an-
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visningar instanser.från högre Meningen de skallär sinutövaatt
i fulltverksamhet oberoende ioch den europeiska gemenskapens in-

tresse.
Kommitténs exekutivorgan den s.k. byrån,är med 30 ledamöter

väljs för två år. Byrån beslutar vilka intitiativ skall tassom om som
Åttai kommittén. utskott för speciella frågor med 40-tal med-ett

i varje förberederlemmar ärendena. Utskotten handlägger frågor
bl.a. regionalpolitik, ekonomisk utveckling, regional planering,om

kommunikationer,och tätortsfrågor, fysisk planering, mil-transport
jö, social- och hälsovårdsfrågor, undervisning och kultur. Sekretari-

består 90-talet tjänstemän under ledning generalsekre-atet av av en
tills vidare sekretariatet delär den ekonomiska ochterare; en av

sociala kommitténs sekretariat.
Regionernas kommitté huvudsakligenär remissorgan och harett

ingen beslutanderätt det har således främst rådgivande roll.en-
ministerrådetDen skall höras och kommissionen i alla frågorav

har betydelse för kommunerna och regionerna, struktur-t.ex.som
fondernas verksamhet, social och ekonomisk utjämning, utbildning,
kultur, hälsa, transeuropeiska nätverk Miljöpolitik och syssel-m.m.
sättningspolitik bli viktiga sakområden för kommitténsväntas arbe-

Kommittén ocksåkan synpunkter till Europaparlamentet ochte. ge
andra EU-organ. kan initiativDen sådana frågor tilleget ta upp
behandling, den angelägna och har klart regionalsom anser som en

dimension.eller lokal

4.5.3 Europeiska kommunala och regionala rådet,
CEMR

Sedan 1984 Council European Municipalities andrepresenterar
Regions, CEMR, 100 000 kommuner och landsting eller mot-ca

isvarande 40-tal nationella förbund i 24 länder i Europa.ettorgan
Högsta beslutande delegeradeförsamlingen,år Assemblyorgan
Delegates, tredjemöts år. Röstetalen viktadedär efterärvartsom
invånartal, vilket innebär Sverige disponerar fyra mandat.att
Mellan sessionerna fungerar delsstyrorgan ett representant-som

exekutivskap, dels byrå. Organisationen har kontor i Paris ochen
i Bryssel. 25-tal tjänstemänEtt den sammanlagdautgör personal-
styrkan. Som mötesplats för ledande politiker tjänstemänoch inom
det kommunala området sammanträder organisationen någon eller
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generalförsamlingmandatperiodundergångernågra utansom enen
beslutsärenden.några

intressebevakning i Europarå-omfattar bl.a.verksamhetCEMR: s
kommunikation bl.a. kon-information ochoch EUdet samt genom

tidskrift. Organisa-seminarier och utgivandetochferenser av en
olikavänskapsförbindelser ochstödjerinitiativ till ochtionen tar

regioner. Somkommuner ochsamarbetsprojekt i Europasslag av
utvecklingsar-ekonomiskti frågasamarbetspartnerstödjare och om

bistånds-demokratiseringsprocessen ochaktivt ideltar CEMRbete
Öst- Centraleuropa.ochiarbetet

CEMR beslutsproces-kommittér påverkarsärskildaåttaGenom
kommittérna miljö, för soci-förnämligeni beslutsorgan,EU:ssen

policy, förkommunalregional ochförförfrågor,ala transport,
beslutsförsam-och regionalai lokalakvinnliga valda representanter

och med-finansiering för Europaregionalochför lokallingar, samt
borgarna.

förbund, AERregionernasEuropeiska4.5.4

Sverige har in-regiondebatten ilivligarealltmed densambandI
regionernasEuropeiskagrundadestigit för det 1985påtagligttresset

årsskif-VidRegions, AER.Assembly Europeanförbund, senaste
länder. Orga-från drygt 20-taletmedlemsantalet till 256uppgicktet

representation inom deregionernasstärkasyftenisationens är att
institutionerna.ochsamarbetsorganenolika europeiska

regioner medSOO-talet överensstämmerifinns EuropaDet som
nämligenregion, dendefinition begreppetinstitutionellaAER:s

nationella statsmakten,denunderstyresnivå ligger närmastsom
förekomstenrepresentationpolitiskmed garanteras genomsomen

sådan,i brist påförsamling eller,folkvald samman-av enenav en
myndig-nivå de lokalaregionaltillsattellerslutning ett avorgan

landstingsvenskanivå därunder. F.n. 21ärpåheterna närmaste
i AER.medlemmar

regionVarjevarje år.generalförsamling hållsOrganisationens
Sverige två ledamöter.har40-hövdade styrelsenI denhar röst.en

tio tjänstemän finns isekretariat medochgeneralsekretareEn ett
mind-generalförsamlingarna avhålles, ochocksådärStrasbourg, ett

i Bryssel.representationskontorre
vanliga isakområdeni första hand ärberörVerksamheten som

planering ochekonomisknämligenregioner i Europa,dagens ut-



ÖVRIGA 157EUROPANORDEN1995:27SOU OCH

livskvalitet, ochkulturveckling, infrastruktur och tu-transporter,
utbildning.rism samt

organiserahuvuduppgifter, nämligen dels ochtvåAER har att ut-
information,förmedla kon-regionerna ochsamtalet mellanveckla

politiskaförstärka regionernasorganisera ochsultation dels attetc,
institutionerna ieuropeiska första hand EUrepresentation inom de

Europarådet.och
framRegional Development CEDREfOrCentreEuropean var

sekretariatsysterorganisation till medAER1994till december en
förfristående med deti Strasbourg, är ett organ ansvarmen nu

utvecklingssamarbetetvetenskapligatekniska ochekonomiska,
medlemsregioner. växande antal medlems-Utövermellan AER: etts

vetenskapliga organisationer iekonomiska ochregioner kan även en
Organisationeni CEDRE.associerat medlemskapförvärvaregion

behandlats ipublikationer på deoch temanrapporterut somger
forskningsgrupperna.

Regional utveck-huvudsakligen fyra arbetsområden:CEDRE har
gränsöverskridande samarbetsprojekttransregionala ochling, av ex-

enskildateknologisk analyserinfrastrukturell ochempelvis art, av
tillförmedling stödfinansiering från EU,sökerprojekt samt avsom

medelstora företag.små och

regionbildningar iTransnationella4.6

Europa

transnationella region-i uppträderallt flera håll EuropaPå nu
mycket långtgående ochsyftar ibland till närabildningar. De ett

utveckling tillinte inriktadeoch sällansamarbete är mot en mer
regionbildningar. Gränsdrag-självständiga funktionellamindreeller

aktiviteter, lojaliteter ochdagligautgår från medborgarnasningen
existerande administrativaidentifiera sig, medan densätt att

krig fredsförhand-vanligen ochgränsdragningen resultatutgör av
lingar.

forskarentransnationella regionbildningar har ArnesådanaTre
Östhol Civildepartementets förutbeskrivit i särskild frånrapporten

mellannämligen EurOregiO i gränsomrádetnämnda arbetsgrupp,
Basiliensis i gränstrakterna mellanRegiOoch Holland,Tyskland
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Frankrike SchweizTyskland, och Pyrenéerna i den franskasamt
namnbergsregionenoch spanska med samma

Rapportförfattaren uppmärksammar Hera drag betydelse förav
möjliga utvecklingen transnationelladen regionbildningar i vilkaav

Sverige kan komma delta. Han konstaterar således bl.a.att att
vanligenregionsamarbetet fram stegvis, organisations-växer att

varierar, enskildaformerna suveränitetatt staters utmanas, att
Europarådet och EU ibland verkar pådrivande, på gränseratt synen
förändras och resultatet samarbetet förefaller avgörandeatt av vara

regionbildningarnaför skall legitimeras i medborgarnas ögon.att
Författaren sammanfattar sin framställning i följande värde-mer

rande slutsatser:
planeringsfrågorMånga skulle vinna på samordningökad överen
i gränsområden, många administrativa och institutionellagränserna men

kvarstår hindertrögheter för europeisk integration medsom en genom-
också på gränsregionala nivån.slag den Gränshinder för medborgaresom
administratörer framstått besvärligaoch lovar den överstatliga nivånsom

avskaffa, till följd skillnader i politik och administration läratt men av
långfortbestå tid efter förverkligandet internade den marknadenen av

och efter avtal mellan EG och EFTA. Trots allt nätverktätareett ett av
kommunikationer mänskligtoch utbyte, bär många gränsregioner på de
problem brukar förknippas med periferin.som

områdenI kännetecknas täthet eller konkurrenskraftigaärstorsom av
på kan avskaffandet gränshinder på tydligaresätt, sättannat ettav

injektion.fungera som en
intressant transnationell regionEn den befinner sigärannan som

i gränsområdet Belgien-Luxemburg-Tyskland-Frankrike, gärnasom
sig självkallar Den Stora Regionen La Grande Region och som

består belgiskaLuxemburg, den regionen Vallonie, de tyska län-av
derna Saarland och Rheinland-Pfalz den franska regionensamt
Lorraine. Regionen har milj. invånare.11

organiserasSamarbetet särskilt interregionalt parlamenta-ettav
riskt råd imed Luxemburg.säte Det företrädareär sammansatt av
för de folkvalda regionala i de fem delregionerna. Rådetorganen
bedriver mycket och mycket aktivtnära samarbete i kulturellaett

ekonomiskaoch frågor främst utvecklingsnatur. Modernav
informationsteknologi väl till forskning och högretas vara,
utbildning prioriteras, och alla slag infrastrukturer, inte minstav
kommunikationerna, utvecklas kraftigt.

2 Östhol,Arne Gränsregionala samarbetsformer i Europa, Ds 1993:86.
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EU-inträdetKonsekvenser för de4.7 av

svenska och landstingenkommunerna

ifår Sveriges inträde EU för de svenska kom-Vilka konsekvenser
ilandstingen Både positiva och negativa meningenochmunerna

vissa begränsningar,möjligheter också den konse-menarmennya
frågan i sitt vinternkvensutredning haft besvara betänkandeattsom

1994.

följderna möjligheter sigpositiva deDe öppnarav nya som nu
utsträckningi beroende hur kommunernakommer attstor vara av

landstingen själva väljer utnyttja och förvalta de möjligheteroch att
EU-medlemsskapet hävdar utredningen. Den attger, anser ensom

offentligamellan den sektorn och det lokalaÖkad samverkan
samverkan kommun- och länsgränser blirnäringslivet liksom över

ekonomiskt bärkraftig regional utvecklingvikt förstor en genomav
resursbas därigenom kan utnyttjas.störreatt en

Sverige vidareEU-medlemskapet får del EU:s struk-Genom av
optimalt driva på beslutsprocessen inomturfonder. Ett dettasätt att

aktörer på lokal, regional och natio-kan åstadkommas omprogram
Sverige fårnivå samarbetar. också i EU:s regionkom-nell nära säte

möjligheter till inflytande på regionalamitté och därmed goda den

utvecklingen.
tillEU-inträdet kan också leda kostnaderna kan sänkas kraftigtatt

upphandling tjänster och anläggningar,för någotvaror,av som
medgivit. Utredningens uppfattningEES-avtalet redan kom-är att

och landstingen samverkan och aktivt upphand-ettgenommunerna
lingsförfarande sina miljarderkan sänka kostnader med 10 kronor

året.om
också, kommunersvensk medlemskap innebär och lands-Ett att

möjlighet olika utvecklingsprogramting fullt får delta i EU:sut att
projektarbeten.och

EnligtVilka nackdelar innebär då EU-inträdet utredningens be-
dömning de begränsningar i och landstingenskommunernasär

bli följden inte denälvbestämmanderätt kan karaktären, attsom av
självstyrelsen i någoninskränka den kommunalade kan av-anses

grad. EU:s regelverk redan vad stårgörande motsvaras nu av som
kommunallagen eller i frivilliga reglementen i fråga stöd tilli om

upphandling med mycket färrenäringslivet och de-änom om-

l Landstingen SOU 1994:2. Betänkande EGoch EuropaKommunerna, av en av
EU-konsekvensutredningarna.
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granskning kommunala be-möjligheten tillfrämsttaljer. Det är av
regelverk.vidgas EU:sslut genomsom
kommunmedlemmarnasinskränkning över-rättEG-rättens attav

till någonupphandlingsbeslut bedöms inte ledakommunalaklaga
demokratin förtroendvaldas in-kommunala deförsvagning denav -

tillgodose detupphandlingsprocessenkontrolli och över ansessyn
förankring.på demokratiskkravetgrundläggande

bedömning inte heller det totalautredningens behöverEnligt
finansieramöjligheterna deni Sverige sänkasskattetrycket att-

intemed inkomstskatt berörs EU:sverksamhetenkommunala av
finansiering påverkas där-landstingensochregler. Kommunernas

grad EU-medlemskapet.avgörandeinte i någonmed av
nordiskaövertygad densig utredningenSist förklarar attom

regional nivålokal och kommersjälvstyrelseförformen att vara
organiseran-liksom vårtstudieobjekt i det Europaintressantett nya

fri marknadsekono-finansierad verksamhet ioffentligtde enav en
m1.

EU-medlemskapettiteln Landstingen ochmedslutrapportI en
Landstingsförbundets EG-programgrupp1994 hardecemberfrån re-

EU-genomgång konsekvensernasammanfattandedovisat avaven
medlemskapetl. regionaltväxandeDär konstateras att ett engage-

bli nöd-i utvecklingsfrågor kommeransvarstagandeoch attmang
prioriteringar beträffande förbundetsvissavändigt, och där görs ar-

i fråga stöd förorganisation. Förslag lämnas ocksåochbete om
arbetsinriktning vid förbundets Bryssel-kompetensutveckling, om

landstingen i EU-frâgorservice till kontakter medochkontor, om
internationella i övrigt.förbundsstyrelsens arbetebeträffandesamt

SverigeenligtsjukvârdsområdetochPå hälso- väntas rapporten
i ock-sjukhus inte bara deltalandsting och kunnasvenskaoch utan

olikaaktivt påverka EU-program,så cancerprogrammet,t.ex. pro-
i verk-gäller deltagande EU:sAIDS Detsammaetc.grammet mot

informations-blandpå sakområdet,ochsamhet annat omprogram
påpekas också deninom sjukvården. Därteknologins utveckling

arbetsgivare måstelandstingende svenskaföljden accepteraatt som
såsom svensk.sjuksköterskeexamenochutländsk läkar-

landstingensförbundetsärskild slutsats poängterasI att somen
ligheter vidpåverkansmöjmåste få insyn ochintresseorganisation re-

direkt indirekt be-olika EU-frågor ellerhanteringgeringens somav

1 från Lands-EG-programmet,EU-medlemskapet. En slutrapportochLandstingen
Lands-Fakta analys,Landstingen och EU1994. Setingsförbundet även rapporten -.1994.tingsförbundet



SOU 1995:27 NORDEN ÖVRIGAEUROPA 161OCH

landstingen. Vidare börrör det enligt viktigrapporten vara en upp-
gift för förbundet bevaka och sig i EU:s arbete föratt engagera re-
gional utveckling i vid mening och för arbetslöshetsbekämpning och
arbetslivsutveckling, för folkhälsan och för frågekomplex rörsom
bl.a. upphandling och produktförsörjning.

Svenska Kommunförbundet har för sin del framhållit kommu-att
kommer ha viktig roll i det regionalpolitiska samarbetetattnerna en

med och dettaEU kan bygga på nuvarande rollfördelning lokaltatt
och regionalt. Förbundet har understrukit vikten slå vaktattav om
de svenska kommunernas starka ställning inomäven förramen

isamarbetet EU.
De svenska kommunernas breda uppgiftsomrâde ställer enligt för-

särskildabundet krav informations- och förankringsprocessen i
EU-frågor. Det viktigt kommunernasär kunskap blir utnyttjadatt
för uppnå lösningar praktiskt fungerar vid tillämpning påatt lo-som
kal nivâ. funktionenI kommunernas intresseorganisation harsom
förbundet ambitionen fungera naturlig kontaktlänk iatt som sam-
spelet mellan EU, svenska statliga och kommunerna.organ

l5eOl4l6
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Generella5 utgångspunkter
och framtidsbedömningar

Regionfrågans5.1 två huvudteman

visats iSom föregående kapitel, har frågan den regionala för-om
valtningens organisation och uppgifter gång på gång diskuterats och

under efterkrigstiden och särskilt under deutretts de-senaste tre
cennierna.

Två reformkrav och två huvudmotiv för den önskade reforme-
ringen har därvid urskilt sig klart framför andra. Det de-ärena av
mokratinatur och ansluter till de demokratisträvanden tidigaresom
redovisats. Det utgår från uppfattningen och be-att mer av ansvar
fogenheter hittills bör förasän frånöver den statliga centrala och
regionala nivån till kommunal självstyrelse. Därigenom förs beslut-

från statliga tjänstemänöver på länsnivå till förtroendevalda,en
framhåller man.

motivDetta har haft särskilt framträdande plats i uttalandenen
från företrädare för politiskade partierna och för kommunerna och
landstingen.

Det andra huvudkravet och huvudmotivet ansluter till behovet av
kraftsamling kan underlätta utvecklingen olika delaren som av av

Sverige till dynamiska och konkurrenskraftiga regioner nationellt
och internationellt och till, det heter i somliga remissvar ochsom
inlägg i debatten, livskraftig del regionernas Europa. Enen av
sådan kraftsamling förutsätter, hävdar förenkling, rationali-man, en
sering effektiviseringoch den offentliga regionala organisationen.av

förutsätterDen också länsindelning bättre den rådandeänen som
avpassad efter regionernasär nutida näringsgeograñska struktur.

motivDetta har starkast framträtt i yttranden och uttalanden från
näringslivets företrädare, det har också förts frammen av represen-

för kollektivtrañkhuvudmän, kommunertanter och landsting.
Med något enstaka undantag har behovet statliga regionalaav or-

inte i fråga. Det kommer alltjämt,satts finnasgan attmenar man,
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mellannivåfullgörasmåsteuppgifterstatliga staten cen-ensom
geografiska områdenför ärdvs.primärkommunerna,tralt och som

enskild kommun.änriket störremindre än enmen
i be-sammanfattassåledeskantvå huvudtemanRegionfrågans

inte demviktigteffektivitet. Detdemokrati och är att segreppen
i bland hävdas,riktigt detDet årvarandras attmotsatser. somsom

och be-tidsödandekanbeslutsprocessendemokratiska attden vara
ochinsynprivata sfären. Den Öppen-i densnabbarefattaskanslut

ochsjälva debattenliksompolitiskadenpräglarhet processen,som
till uttryck,kommauppfattningarskildaför tarmöjligheten att na-

frågorkomplexamångaAvgörandetanspråk.itidturligt avnog
perspektiveti det längreliv fordrarmänniskornasin igripersom

demokratiskadeni regel endastlegitimitetför accepterasatt somen
kan ge.processen

inteönskemål dockärmedborgarnastillgodoserbeslutAlla som
medborgar-gårfrågorfrämst dekomplicerade. Det ärsärskilt som

demokratisk legi-kräverålägganden,medföreller somemot somna
timitet.

förankrade kanväldemokratisktbeslut ärGenomförandet somav
dentidsåtgångeffektivt Denmindre sätt.ellerpåske somett mer
denvanligtvis välkompenseraskräverdemokratiska avprocessen
inteDärmedgenomförandeskedet. ärivinnaskaneffektivitet som

politiska för-imåste skesamhälleibeslutsfattandeallt ettattsagt,
samlingar.

politiska be-fråga avgörsmedintedockräckerDet att genomen
grundläggande kravenuppnås.skall Delegitimitetförslut att

tillgodosedda,givetvismåstedemokratiskaden menvaraprocessen
medborgarnasmedockså överensinnehåll måste stämmabeslutens

önskemål.
förändringsförslag-ochreformkravenmångafå dePåfallande av

åt-vilketförverkligats, görhar dockefterkrigstiden attunderen
diskussionen underikvarreformkravochskilliga problem stannat

ändrat för-fortlöpandesamhällsutvecklingenhartid. Dessutomlång
fo-krav harochoffentliga verksamheten,för denutsättningarna nya

utvecklingen ochinternationelladenminstgamla. Intetill degats
regiona-på denin aspekterförti EU harmedlemskapSveriges nya

utformning.uppgifter ochframtidanivånsla
därförutredning, krävs detånyo underregionfrågan ärNär nu

framtidensproblemdagensgårdagens ochstudiumsåväl ett somav
utmaningar.ochkrav
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effektivitetdemokrati och på ökadvidgad regionalpåKraven en
kraftsamling återgår på huvudproblem med dagensregionaloch tre

organisation.regionala
huvudmannaskap för derubriceras oklartkanförstaDet ettsom

regionala röranuppgifterna. Uttrycket denregionalaoffentliga
beteckning de problem,tjänat samlandeiblandhar somsom

offentligakännetecknas flera närmarefrämst utanatt sam-organav
uppgifter inom givet geografisktsnarlikaordning sysslar med ett

i otillräckliguppgifter inte alls ellersamtidigt vissaområde, ut-som
ocksådel oklarheterna haruppmärksamhet. Ensträckning ägnas av

för sig eller i olikalandstingen och kommunernaisin grund att var
för regio-initiativ till ochsamverkan tagitformer avsatt resurserav

marknadsföring.turism, näringsliv ochsatsningar inom kultur,nala
samla regionen tillbestår i svårigheternaytterligare aspektEn att

nationella nivån eller i inter-denagerande gentemotgemensamtett
innebäri huvudmannaskapetOklarheternationella sammanhang.
bärmedborgarna klartsvårigheter förockså att som an-se vem

på-uppgifterna och därigenom både kunnaoffentligaför desvaret
utkrävaenskilda frågor ochverka ansvar.

organisation harmed dagens regionalahuvudproblemetandraDet
regionalsamordningen offentlig verk-bristandedenangetts avvara

offentligautvecklingen den sektornUppbyggnaden ochsamhet. av
i huvudsakbeskrivits i avsnitt 3.4,efterkrigstiden har,under som

sektorsvis.skett
förbiseddariskerar bliinom sektorer närBehoven andra att en

naturligt enbart,myndighet främst, och kanskesektorsansvarig nog
emellertidSektoriseringen också för-ansvarsområde. hartill sittser

kraftsamlinguppbyggnadsskede möjliggörsdelar. I attett genomen
särskildPersonal medorganisation får väl avgränsatett ansvar.en

Möjligheter-resursstyrningen blir tydlig.rekryteras ochkompetens
enskilddetaljerat verksamhetstatsmakternaför att styra enmerna

sektorsuppdelning,erfarenhetsmässigt vid tydligstörstär menen
försvåras.erforderlig överblickdärvidrisken är stor att

administrativa indelningen.tredje huvudproblemet gäller denDet
statsterri-princip nivåer:administrativa på iSverige har gränser tre

regionen och kommunen.toriet, länet
påtagligtlänsindelningen myckethindrarolika håll i landetPå en

framstår det tyd-Göteborgsområdetsamhällsutveckling.god som
svårigheterlänsindelning deochföråldradligaste exemplet en

i Stor-län strålarfaktumDetorsakas därav. att tre sammansom
uppsättningar läns-länsstyrelser,medförthargöteborg treatt tre

sjukvårds-landsting och Göteborgs kommunnämnder, tre egensom
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huvudman planerar och genomför offentlig regional verksamhet i ett
geografiskt ganska begränsat omrâde, vilket såväl i människornas
uppfattning i deras faktiska rörelsemönster enhet. Enutgörsom en
mängd samarbetsorgan och många ad hoc-lösningar i administrativt

har gjorts i syfteavseende minska problemen, otids-denatt men
enliga länsindelningen åberopas alltjämt många hinderettav som
för bättre effektivitet i och snabbare utveckling denen en av
offentliga verksamheten.

Också i Skåne riktas kritik länsindelningen. Landskapet harmot
tydlig identitet, det har geografiskt begränsad medytaen en en om-

pendlingfattande kommungränserna,över det splittras attmen av
olikamängd ombesörjer offentliga uppgifter på regionalen organ

Ävennivå erforderlig samordning. beträffande Skåneutan anses
hälso- och sjukvårdens förutsättningar för effektiv verksamheten

reducerade till följd regionen uppdelad på sjuk-äratt trevara av
vårdshuvudmän.

Även i andra delar landet finns administrativa pågränserav som
uppenbart försvårar effektiv planering och samordning.sättett en

I många kommuner sker omfattande daglig utpendling till områd-en
ligger utanför det länet. Länstillhörigheten för dessaen som egna

kommuner inte det rörelse- och kontaktmönstermotsvarar som
kännetecknar många kommuninvånarnas dagliga verksamhet.av

5.2 Samhällsutvecklingens kravnya

tidigareSom har samhällsutvecklingennämnts, under de senaste
tillåren lett krav reformering den offentligaatt nya en av re-

gionala organisationen tillkommit. Några de viktigaste idragenav
samhällsutvecklingdenna skall här kort beskrivas.

Fördjupad5.2.1 demokrati decentraliseringoch ökad

Såväl i Sverige i rad andra länder har de två decen-senastesom en
nierna kännetecknats omfattande decentralisering i frågaav en om

offentligaför de uppgifterna. I värt land har detta främstansvaret
tagit sig iuttryck genomförandet nationella politiska ibeslutatt av

omfattning anförtrottsökad den kommunala självstyrelsen, men
också beslutsbefogenheter har förts i statliganed den myndig-att
hetshierarkin. Utvecklingen har sin ide svårighetergrund eftersom
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sig ligga i nivå detaljerat försöka regleravisat från centralhand att
Ökadeomfattande och komplex verksamhet. krav påalltmeren

ofta förenats möjligheter till decentraliserat be-effektivitet har med
slutsfattande.

decentralisera ocksåambitionerna har demokra-ökadeDe att en
bl.a. bättre utbildning har medborgar-tisk utgångspunlct. I takt med

offentliga tagit sig uttryck i formanspråk på den sektorn avnas
service-mångfald och valfrihet liksom på generellt högpåkrav en

offentliga besluten.inte minst, på inflytande de Be-nivå och, över
ekonomiska för det allmännatill följd minskadesparingar ramarav

legitimitetsproblem för den politiska verksamheten, och deskapar
svårigheterpartierna har bl.a. därför haft rekryterapolitiska att

lägga detlösning på problemet harmedlemmar. En ansetts attvara
beslutsfattandet människorna och öka deras del-offentliga närmare

livet.i det politiskatagande
till fördjupad demokrati har skett parallellt medförsökDessa en

diskussion kring frågan vilka delar samhällslivetomfattande om av
intensivpolitiskt beslutsfattande. Trots de-skall omfattas av ensom

åtskilliga konkreta åtgärder i denprivatisering ochbatt trotsom
eliminerat vissa uppgifter från den politiskavilka harriktningen,

inflytandekrav på närhet till och desfáren, har medborgarnas över
politiska besluten ökat.

Sammanfattningsvis kan kraven på besparingarsägas att samt ge-
ambitioner i fråga effektivitet inom offentligaökade dennerellt om

demokratiskförbättrad legitimitet medhar skapat behovsektorn av
medborgerligt i offentligade angeläg-på ökatkrav ett engagemang

enheterna.
viktigt förutsättningarna fördärför analyserar deDet är att man

administrativa nivåerna de krav ställsskilda motsvara ut-att som
demokratiska effektivitetsskäl. Vissaifrån såväl aspekter som av

nivå. frågoruppgifter lämpas sig väl handhas på lokal Andraatt
lösningöverblick och för dem det bättrekräver ärstörre atten en

regional för långt driven decentraliseringpå nivå. Enlägga ansvaret
de berördasyftet med lägga beslutanderättenkan motverka näraatt

inte på effektivtfrågorna hanteras sätt.ettattgenom
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tekniska och ekonomiska utvecklingen5.2.2 ochDen

konsekvenserdess

Informationsteknologins framväxt förutsättningarna förhar ändrat
hierarkiska organisationerna näringslivets områdetraditionelltde

samlokalisering integreradebehovetfungera. Så haratt t.ex. av av
kraftigt förändrats. Några exempel kan belysaproduktionsfaktorer

sammanhanget.
i åtminstone fyraInternationell näringsverksamhet kan delas upp

produktionledning, produktutveckling, och för-olika komponenter:
inte minst följd den modernasäljning. Vad har skett som en avsom

inte behöverinformationsteknologin dessa fyra delar längreär att
geografiska område.ligga inom samma

visserligen ofta placerad i detLedningen de företagen ärstoraav
företaget grundades och expanderade. Menregion därland och den

forskning ochde avdelningar bl.a.lokaliseringen ut-genomav som
produktutvecklingenför kan däremotveckling har görasansvaret

till de bästa möjlighet-fritt och förläggas områden därbetydligt mer
forskare finns, i närhetenframståenderekrytera t.ex. ettatt averna

frihet innebär heltforskningscentrum. Dennauniversitet eller ett en
verksamhet tidigare inte ansågskonkurrenssituation inom somenny

tillvälja bo kvar eller flyttaå sin sida kanflyttbar. Forskarna att en
för kategorii land. Språkkunskaperna dennaregion ett annatannan

nationsgränserna inte spelarregel så goda,anställda är att sam-som
kan ha önskemålroll för andra att stannagrupper som omsomma

imellan företag har därförsitt ursprungsland. Konkurrenseninom
produktutveckling till konkurrensforskning och lettfråga enom

levnadsmiljönvilka kan erbjuda den bästaregionermellan somom
utvecklingsmöjligheterna.de bästaoch

internationella harförändringar detSnabba transportsystemetav
avstånd, vilket leder tillbilligare frakta godsgjort det överatt stora

tillgodoses frånviss produkt kanglobala efterfrågan pådenatt en
lokaliseringanläggningar. Ofta eftersträvar härfåtalett stora man

infrastruktur välutbildad arbets-god ochi med låga löner,länder
kraft.

spelainte minst i fråga EU harfaktorEn ansettsomsomannan
i områden dit produktionen skallpolitisk stabilitet deroll ärstoren

produktion därför tillLokalisering industriell ärförläggas. storav
ekonomiska faktorer ochkombinationfrågadel rent enen avomen

faktorernapolitiska stabiliteten. Bådaframtidabedömning denav
strategi inne-väljermånga företagbedöma ochsvåraär att somen
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lokaliserarföretagen sina anläggningar till olikabär delaratt av
världen. princip därvid varitEn har vägledande haär attsom en

Östern.anläggning i inom i FjärranUSA, EU och Skälet tillen en
strategi vid sidan i sigdenna dessa områdenär, äratt storaav

finns risk framtidamarknader, det för handelskrig dematt en
lokalisering iemellan. Genom alla de områdena företagenärtreen

garderade den risken.mot
lokalisering försäljningsorganisationenfråga har olikaI ut-om av

vecklingslinjer gjort sig gällande. För många produktområden gäller
varje produkt skall kunna säljas oförändrad hela världen.överatt

ord skett global Standardisering tillDet har med andra letten som
produktionskostnader. En och motstridiglägre tendens är attannan

produkterna så, de varje kunds speciellaatt motanpassas svarar
informationsteknologiönskemål och behov. Modern detta möj-gör

ligt det inte lönsamt för enklare produkter.även ärom
industriella sinVad den sektorn har motsvarig-sagtssom nu om

i fråga servicesektorn det där inte finns likahet även renod-om om
Nationella monopol ofta offentligtlade ägda spelarmönster. en- -
gäller inte minst inom kommunikationsområdet,roll. Detta därstor

bl.a. järnvägsbolagen har mycket nationell struktur.en
Även finansiellainom områden tjänster, konsultverksamhet,som

information,reklam, reseverksamhet, nyhetsbevakning utgörm.m.
Världsdelaroch andra för många företagEuropa ett gemensamt

försörjas frånområde kan eller några få platser.som en
gjordavisar den genomgångenSammantaget delaratt stora av

internationellt orienterade ekonomin iden dag arbetar med ringa
koppling enskildaeller ingen till de nationernas Företagengränser.

ofta eller betydligt mindre områden sina naturligastörreser som
aktionsområden. Kapital fördröjningflyttas från land till landutan

inteoch storföretagen bundna till lojalaär längre och med vissen
nation. globaliseradeDen ekonomin inte på effektivtär sättett
åtkomlig för nationellt politiskt beslutsfattande.

Många i utveckling minskaddenna betydelse för national-ser en
i ekonomisktsåväl politiskt hänseende. Nationen inteärstaten som

naturlig nivå för storföretagenslängre verksamhet. Dessa haren
blivit multinationella och de arbetar nationsgränserna.över

inomkrafter har lyft utvecklingen ovannämnda områdenDe som
nationell till internationell nivå, emellertidfrån verkar ocksåenen

i riktning. rad viktiga nivåerrakt I avseenden har undermotsatt en
nationella vuxit i betydelse.den

Förändringarna näringslivets område förutsättningar-på försvagar
politiskaför nationella centralade överens-attna organen genom
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påverka dennationella politiska beslutoch imed företagkommelser
sysselsättningstillfällen kaniutvecklingen frågaekonomiska om var

ligger ibetydelsepolitiskanationella störstaDeskapas. organens
ekonomiskaförutsättningar för detgenerellai skapastället attmera

näringslivmellan ochpraktiska samspeletför detOmrådetlivet.
regionalnationellförskjuts därmed frånverksamhetoffentlig mot

nivå.lokaloch

i konkurrensRegioner5.2.3

finnsi Europai federalarenodlade enhetsstateriSåväl statersom
tidunderhar förstärktssjälvkänsla. Denregionalpåtaglig senareen

utvecklingen på denekonomiskapolitiskasåväl den somgenom
integration ocheuropeiskperspektiv med ökadnivån. Iregionala ett

anledningfinns detkonkurrens,internationellhårdfortsatt att upp-
den ekono-betydelse i frågaökaderegionernasmärksamma om

utvecklingen.miska
alltidolika regioner harnationer ocholikamellanKonkurrens

funktioner,sidan andrauppgift vidhar,Nationalstatensfumiits. av
skillna-regionalautjämna deföromfördelavaritofta attatt resurser

konkurrensförmågaochförutsättningariolikheterder gett upp-som
till.hov

insti-regionerna, har denombesörjtsharkonkurrensenMedan av
in-Här skerupprätthållits nationalstaten.stabilitetentutionella nuav

nationalstatsnivåi riktning frånmaktförskjutningEU:s ram enom
näringspolitikens område detta sär-ärpåövernationell nivå. Justtill

lik-inom skapaambition finns EUframträdande. Denskilt attsom
överstatligtmotiveratföretag harför allakonkurrensreglerartade ett

i fråga.inom områdetbeslutsfattande
natio-regionala ochmedkonkurrensmedelkvarstårDet avsom
situa-individensenskildamed denharskiljelinjer detnella är som

utvecklingen inomochKonkurrensenkunnandetion och göra.att
del bli-tillharsamhällssektorernapåverkadeinternationelltde stor

ambitioner.placering ocharbetskraftens kunnande,vit fråga omen
finnsmänniskorberoende deheltFramgångsrika regioner är somav

för-nätverksdettainsatser. Detsamlade äroch derasområdetinom
utvecklasregion skalli grunden avgörfungeramåga att om ensom

eller stagnera.
förbetydelsevilka faktorer ärtraditionellaDen som avsynen

medkompletterasi dagproduktion behöver ett stortlokalisering av
betydelse.ha någoninte ansågs störretidigareantal faktorer som
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Vid sidan de traditionella faktorerna kostnadsnivå ochav trans-som
portmöjligheter finns också förhållanden utbildningsnivå hossom
arbetskraften, skolsystemens kvalitet, brottsfrekvensen, det politiska

stabilitet, kulturlivets omfattning och kvalitetsystemets m.m.
Genomgående för alla dessa faktorer de inteär längreattsenare

intressantasåär uppmärksamma på nationell nivåatt de harutan att
sin betydelse främst på lokal och regional nivå. iDet miljöerär där
dessa faktorer har positiva värden företag väljer etablera sigattsom
och människor vill bo. Valet lokaliserings- och bostadsort gällerav
till del förhållanden påverkar det dagliga livet. Förbättradestor som
kommunikationer har utstäckt den dagliga räckvidden för männi-
skorna och daglig pendling i vissa fall uppgår till 15 mil harsom
visat sig acceptabel.vara

Det rimligt den regionalaär konkurrensen kommeratt anta att att
känneteckna Europa under de årtiondena.närmaste Tecknen på en
sådan utveckling tydliga och denär empiriska kunskapen hurom
denna konkurrens sker betydande.är

Konkurrensen regionerna emellan kommer naturligtvis inte att
helt hinder. En rad restriktioner finns redan i dag ochutanvara nya
förväntaskan fram inomväxa EU:s Konsekvenserna skulleram.

bli alltför drastiska med utannning vissa delarstorannars av av
LikvälEuropa. bedöms konkurrensperspektivet det bästvara som

beskriver hur utvecklingen kommer gestalta sig och den ökadeatt
betydelse regionerna kommer få. Begreppet regionernasattsom
Europa får därigenom konkret innebörd.en mer

5.2.4 Regionala institutioner och strategier

europeiskaDe erfarenheterna den regionala nivåns ökade betyd-av
else varje regionär söker finna någon form institutionellatt lega-av
litet i form direkt eller indirekt vald folkförsamling.t.ex. Iav en

Italien och Frankrike har denna utveckling pågått sedant.ex. 1970-
talet, och den ihar båda länderna lett till regional politiskatt en
nivå har inrättats. Tysklands utveckling i riktning stärkt del-mot en
statsnivå kan ha haftsägas inflytandeavgörande den regio-överett
nala frågans utveckling inom EU. Den diskussion förs isom nu
Sverige regionfullmäktige eller andra former regionala be-om av
slutsorgan knyter följaktligen väl till den europeiska debatten.an

Vidare strävar för olikade regionernarepresentanterna att ut-
veckla strategi för respektive regions framtid. I denna verksam-en
het finns inslag planering tidigare låg på nationell nivå,av som men
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fallförverkliga. delIpraktisktsig svårvisadeoftadär att ensom
före-mellanplaneringsfrågorisamverkan statensutvecklatshar en

självstyrelseorganet.regionalanivå och detregionalpåträdare
statliga ochuttryck iFrankrikesig isamverkan attDenna t.ex.tar
iredovisasekonomiska insatserochambitioner ettregionala gemen-

eller plan.dokumentsamt
marknadsföring påaktivligger oftastrateginregionaladenI en

offentliga besluts-ochsig till företagriktarnivåinternationell som
regionalaolika100ifinns det dagBrysseliEnbart uppemotfattare.

vilka fem ärmarknadsföringskontor,representations- och svens-av
ka.

identi-stark inreregionerna skapaolikadeförsökerSlutligen en
nätverk.sammanbindandesinastärkaatttet genom

samarbetetinternationellai detRegioner5.2.5

regio-ochlokalaockså denekonomininternationaliseradeDen ger
internationel-på detuppträdamöjligheterföreträdarenivånsnala att

omfattandefinns redani kapitel 4redovisats ettSomplanet.
bedrivs kom-ochinitieratsharsamarbetegränsregionalt avnusom

nationellsanktioneringoftaregionalaoch utan enavorganmuner
mellanintegrationekonomiskPolitisk och staternanivå.politisk
ekonomiskadenbefruktarsamarbete ut-möjligheter föröppnar som

längreunderpågåtttransregionalisering harvecklingen. Denna en
i vårt land.i betydelsetill ävenoch växertid i Europa

i EU:s strävan-komponentsamarbetetgränsregionala ärDet en
militära kon-förriskernaminskarförhållandenskapaden att som

internationelltdecentraliseratEttmedlemsstaterna.mellanflikter
på ñerakontaktermångfaldnivåregionalpåsamarbete somger en

dessavarandra. Bakomtillländerolika närmaredelarknytersätt av
grundläggandeligger såledestransregionalismtillsträvanden samma

också pågällersamverkan,fredligförintegrationidéer somom
EU.ländernivå inom

regionalafrämjar denfredsbevarande effektendenVid sidan av
ekonomiska till-denocksåsamarbetegränsöverskridandenivåns
regionalpolitiskaEU:sDelargränsregionerna.i främstväxten av

Över huvudgränsregionala samarbetet. tagetpå detinriktatstöd är
regionalatillupphovstrukturfonderEU:sstödönskemål uromger

ochförtill åtgärderochprojektolika presenterainitiativ till att
i olika EU-organ.regionala frågordriva
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förkonsekvenserFörändringarnas5.3

Sverigenivån iregionaladen

europeiska utvecklingenföregående, visar denibeskrivits detSom
anknytning till densin naturligatidigare hadefrågor,hur na-som

hemvist ellerinternationellfåttantingen harnivån, i dagtionella en
nivån. Regionernas företrä-regionalaförangelägenheter denblivit

samarbetesöker överpolitiska aktörerblivit viktigahardare som
regioner,för sinatalesmänfungerarochnationsgränser somsom

sysselsättningstillfällenkonkurrensi dengångermånga ut-somom
emellan.regionernavecklats

månvårt land I vadutveckling påverkadennakommerHur att
vilken gradangår oss IfrågaEuroparegionernas ärär en som

internationellaSverige präglasframtidensförvisionernamåste av
förhållanden

deviktigtfrågor detovanstående ärbakgrundMot att noteraav
framtidens regionalapåställerförhållandeninhemskakrav som

utblickarna behövs för konstatera,internationellanivå. De attatt
utsträckning desammabetydandeSverige i äriförhållandena som

ländernainternationella samarbetet göroch detländer,i andra att
näringslivetsi Sverige gällerOcksåvarandra.beroende attavmer

in-bli beroendeomfattning tenderari ökadverksamheter ettatt av
regionalsamtidigt förhållandensammanhangternationellt som

etablerings-valviktigare för företagensblir alltnivånlokaloch av
till vilkasexpansion små företagen,Detillmöjligheter ut-etc.ort,

i land, starkt beroen-förhoppningar knutna vårt ärveckling ärstora
nivå därsida på denfrån det allmännasväl fungerade stödde ettav

nivån.regionala och lokalapå densjälva verksamma, dvs.de är
Även regionalatill och lo-i grad hänsynallt högrestorföretagen tar

etablering och utbyggnad.de fattar beslutförhållandenkala när om
inflytandepå ökat överi starka kravolika håll landetFrån reses
levnadsvillko-förbetydelseoffentliga angelägenheter ärde som av

näringsliv och sysselsätt-Diskussionen handlarregion.i omren en
forskning utbildning,ochkommunikationer, regionplanering,ning,

minst behovetturism intesjukvård,hälso- ochmiljö, kultur, samt
tydlig för-regionen medförauktoritativ företrädarefåatt enenav

nivå villoch regionalliv. Politiker på lokalpolitiskaankring i dess
därigenomföroffentliga verksamheternaför deökat attettta ansvar

propåerområden. Dessaeffektivitet på radbättreåstadkomma en
i samhället,förutsättningarnai ändradebakgrund desinhar som

kombination medsjälvstyrelsetradition ilångEndiskuterats ovan.
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uppgifterallt för den kommunala sektorn har lett tillstörre krav
självstyrelsen bör utsträckas till och annorlunda verksam-att nya

hetsområden förutsättningarna föreligger.när nu
diskussionensvenskaDen ökad betydelse för den regiona-om en

tidigare,nivån har, påpekats främst sina utgångspunkter isom
på bättre regionalt inflytandekrav frågor direktöver berörett som

människorna denna nivå på förbättrad effektivitet i han-samt en
offentliga insatsernateringen de pâ olika områden. För svensktav

vidkommande känns den europeiska debatten identiteterom som
regionaltfrämsta drivkraften för ökat inflytande därförden något

främmande. Ett kännetecknande drag för vårt land i ställetär en
nationell identitet och mindre tydlig regional identitet istark vissa

landet, främst storstadsområdena.delar av
vissa landet, kanske främst i Skånedelar och Jämtland,För av

tydlig identitetfinns dock kulturell har lyfts fram ettsomen som
motiv för ökat regionalt inflytandebland flera och kan härett man

identifikation med regionen inte ekonomiskaenbart harsomse en
förtecken.

i många andra europeiska länder detta iLiksom är engagemang
delvis för människors behovregionfrågan uttryck kunnaett attav

omgivningöverblicka påverka förhållanden i sin för därige-och att
olika till framgångsrikatill möjligheter insatser.kunna ta varanom
diskussionenviktiga delar bygger på uppfattningen den lokalaI att

regionala nivån strategisk betydelse för utveckla de de-och är attav
näringslivet, främst småföretagen de före-lar även storamenav
regionala enheter, huvud påverkbara inomöver ärtagettagens som

decentraliserade perspektivet förlands Det uttalat krävsgränser.ett
utnyttja regionala lokala förutsättningarna, vilka i högde ochatt

varierar för nödvändig regio-grad landet, och lokal ochöver att en
anpassning till krav uttrycks denna nivå från den privatanal som

sidan ske.skall kunna
för Sveriges utveckling vi får väsentligtavgörande ärDet att en

tillväxtsysselsättning. Detta fordrar hög under betyd-förbättrad en
ekologiska högtid och i samklang med de kraven. I gradande av-

ekonomisk tillväxt näringspolitik och ekonomiskgörande för är en
investera i Sverige, regional-politik stimulerar företagen att ensom

förutsättningarpolitik till och utvecklar starkt skiftandetarsom vara
olika arbetsmarknadspolitik bidrar tilli landets delar samt en som

förhindrararbetskraftens kompetens och utslagning.höjaatt
internationalisering, avancerad teknik ochMed fortgående meren

konkurrens och snabbare förändringstaktkunskaper, skärptökade
samhällsorganisation olika ni-påväl fungerandeökar kraven en
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demokratiska krav del-grundläggandekanvåer motsvarasom
arbetsliv och samhälle.itagande

domineratsländeri många andranäringsliv harSvenskt avsom
inte medförbli viktiga kankommerDeföretag. attstora men en
erforderligaför hela detrationaliseringstakttillräckligt hög svara

expansion krävs därförarbetstillfällen. starkEntillskottet avnyaav
Karakteristiskt för dessa detföretagen. ärmedelstorasmå ochde

både kommersiellsamordnadutbyggd ochberoendetstarka enav
ocksåinte dagensbarasamhällelig serviceoch utanmotsvararsom

krav.morgondagens
Sverige in-befolkat landytmässigt och glest ärFör stortett som
Ävenbetydelse. denutvecklingformationsteknologins stor omav

kontinenten allt-till marknadernadegeografiska närheten stora
tillför in-näringsverksamheten,betydelse förfaktorjämt är aven

landvinningar olikatekniskakunskapssamhållenasformations- och
konkurrenskraft de tidigare saknat.landvårtdelar somenav

utifrånutnyttjande skertillämpning ochInformationsteknikens
småskalighetstorskalighet. detHärförutsättningar äränandrahelt

når effekti-internationella koncernengäller. Denmångfaldoch som
nivå omfattanderegionallokal ochmedarbetaresina utanvt re-

skaffa sigenkeltdet vill någorlundakanlilla företagetDet omsor.
li-internationella fältet ochnationella och detinformation från det

tradition på den tek-information. Sveriges långasinmedkaså nå ut
geografiskadenområden liksom de behovutvecklingensniska som

informationsteknologins områdeinomdetorsakarstrukturen gör att
utvecklingspotential i vårt land.betydandefinns en

integreringvårt landskommer påskyndainträde i EUSveriges att
konsekvenser kan detta kommaEuropa. Vilkaregionernasi att

tillSverige utvecklasenhetsstatensvenska Kommerfå för den att
i regiondebatten ochdå väcktsFrågan då ochfederativ stat haren

därför något beröras här.skall
internationalise-ställda frågorna kanpå de sägas,Som attsvar

tekniska utvecklingen säkert kom-ekonomiskaden ochringen och
grad.i mycket högpåverka svenska förhållandenattmer

denfråganutredningar hadei de prövaSlutsatsen att omsom
på önskvärtsuveränitet kunde upprätthållas sättsvenska attstatens
suveränitet låter sigmedlemskap ochi EUvid medlemskap attvar,

flyttasblir vissa beslutsbefogenheterresultatetförenas även attom
till övernationell nivå.riksdagenfrån den svenska

diskussionen frågan aktualiseratsanslutning till den harI om
nivå borde kompenserasförlust makt på centraldenna attgenomav

kani fråga offentligt beslutsfattande utövasbefogenheterde somom
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nivåer begränsades eller i fall intepå lägre utsträcktes tillvart nya
områden. Särskilt gäller detta fördelningen mellan statenav ansvar

kommunala självstyrelsen.och den
Frågeställningen inrymmer två aspekter.

första har med Sveriges möjligheterDen i önskadgöraatt attom
sin suveränitet i integrerat internationelltomfattning bevara poli-ett

ansvarsfördelningentiskt påverkas hur för de offentligasystem av
inom landet utfonnad. tordeangelägenheterna Det klart,är attvara

möjligheter framgångsrikt sina intressen ilands hävda det in-attett
kräver beslutsamhet, samordningternationella ochumgänget ut-

fordrar också förmågahållighet. Men de skyndsamt påatt reagera
förutsättningar. kräver enhetligtförändrade Detta snabbt och be-ett

nivå. intensiva internationellaslutsfattande på central Ju demer
viktigare blir sådant uppträdande.kontakterna desto Detär, ett

demokratisk utmaning i lösningar,ligger samtidigt destor atten
i internationaliserade beslutsfattande, harfram dettaväxer ensom

medborgerlig förankring för legitimitet det internatio-god att ge
uppnå detta och för så månganella samarbetet. För göraatt att som

delaktiga i offentliga angelägenheterna behövs parallelltmöjligt de
politiskacentraliserat beslutsfattande också decentraliserademed ett

på regional nivå.beslutsprocesser lokal och
utrikespolitiska spörsmålen, vanligtvis säkerhetspolitisktDe av

alltid angelägenhet uteslutande för denslag, har ansetts en cen-vara
nivån. Till följd den ökade internationella integrationen,trala av

inte minst på det ekonomiska området, kommer emellertid i växan-
omfattning frågor i flera fall har sin hemvist på regionalde ochsom

internationellnivå få också anknytning. exempellokal Ett äratt en
stöd strukturfonder där initiativ och underlag hämtas frånEU:sur

nationella nivånlokal och regional nivå för via den iavgörasatt ett
internationellt sammanhang.

internationella beslutsfattandet innebär tidigare nationellaDet att
lyfts till högre nivåer. hävdas då ibland,angelägenheter har Detupp

denna beslutskompetens bör kompenseras medförlusten attatt av
förlusten.uppgifter förs till nationell nivå för ersättaattuppnya

tillräckligt tillinte hänsyn behovet bredDetta synsätt tar stor av
demokratisk förankring. så, ökat internationelltDet är att ettsnarast

vissabeslutsfattande behöver kompenseras andra beslut, ellerattav
människornainslag i de internationella frågorna, flyttar närmare ge-

omfattning självstyrelseinslag i de offentligaökad ange-avnom en
internationalisering då inte innebärabehöverlägenheterna. En att

från Detbeslutsfattande flyttas längre bort medborgarna.allt är
uppgifter tillingående vilkagivet det krävs analysatt av somen
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kontrol-verkligen behöverinternationaliseringenökadeföljd denav
generellhävda behovetnivån,den centralaleras att av enmenav

inte riktigt.centralisering är
gäller fråganinternationaliseringenaspektenandra ettDen omav

nationellaför denmöjligheternapåverkaromvärldsberoendeökat
Såvidalandet.beslut inomför sinagenomslagnivån fåpolitiska att

lokal självstyrelseregional ochautonomi förökadformelltinte en
nationel-svårt deåtaganden, detinternationella ärföljer attatt seav

minska till följdgenomslagskraft skullepolitiska beslutens av
hinder förfinns ingaintegration. Detinternationell stats-ökad

i dag.styrmedelanvändamakterna att somsamma
ochnivåer lokaltvåområdeinom detta ärproblemEtt re-om -

styrmöjlighet-nivånscentralaminskar densjälvstyrelseförgional -
Avgörande förnivå finns.sådanendastjämfört med styr-enomer

faktisktälvstyrelsen ärtorde hurningsmöjligheterna autonomvara
inte denomfattar, utövassakområden denmångaoch hur enom

nivåer.tvåeller
därförtill sin omvärldförhållande ärstyrka isvenskaDen statens

myndighet-statligaärendefördelningen mellanberoendeknappast av
for-föranläggahävda detta ärAttsjälvstyrelseorgan.och ettatter

fram-till långavisar tilltro denintebetraktelsesätt,malistiskt som
Styrningsmöj-Sverige.finns isjälvstyrelsetraditiongångsrika som

kanintegration. Däremotökadhellerinteändrasligheterna enav
politiskacentralasig denoch för krävasamhällsutvecklingen i att
i landet.politiska beslutsfattandetdetnivån fastareetttar omgrepp

samhällsekonomis-grunderforderligbliåtgärd kansådanEn av
Ökat inter-internationellt beroende.ökadföljerka krav avsom

in-någrainte krävadäremottordesamarbete sådantnationellt som
självstyrelsen.kommunalai denskränkningar

nå eko-möjligheterlandsi vårthandlar ställetProblemet attom
låneberoendeochbudgetunderskottfåstyrka, bortnomisk samt

möjlig-demokratiskatilltro till detmedborgarnasstärka systemets
utveckling skapasförutsättningar för sådanViktigaheter. genomen

regional nivåtill ochdecentraliseras lokalbefogenheterochmaktatt
tillväxt förbättras.ekonomisktillmöjlighetervarje regionsså att
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5.4 Framtidens regionala organisation -
allmänna överväganden

Regionberedningen konstaterar rad de iproblem olikaatt en av som
utredningar och i andra sammanhang har påtalats beträffande den
offentliga verksamheten regional nivå finns kvar och i många fall
har förstärkts. oförändradeDen länsindelningen betydandeutgör ett
problem på flera håll i landet. Kraven på förändringar Vid-är stora.

utvecklingden har skildrats för ñeraär Europasare som ovan av
realitet i Sverige. samhällsutvecklingenäven har ökat denstater en

regionala och lokala nivåns betydelse och därmed behovet för-av
demokratisktstärkt inñytande. Förutsättningarna för ekonomisk ut-

veckling och välstånd kommer framdeles bli alltmer beroendeatt av
insatserde på regional nivå.görssom

därför viktig uppgiftDet denär svenska regionalaattennu ge
organisationen indelningenoch utformning fram-moten som svarar
tidens utmaningar.krav och Detta kan ske åtgärdarattgenom man
de brister i organisation indelningoch har redovisats.som ovan
Regionberedningen vill därvid särskilt framhålla följande förslag till
förändringar, vilka iutvecklas de följande kapitlen.närmare

Demokratisapekterna intar framträdande position. Medborgar-en
önskemål inflytandeökat de regionala frågorna läggsövernas om

till grund för fördjupad demokrati organisatoriskt sigtar ut-en som
i regionalt självstyrelseorgantryck bl.a. får föratt ett ansvaret att

utveckla regionen i ekonomiskt, socialt och kulturellt avseende.
Vissa uppgifter överförs därvid från länsstyrelserna till den regiona-

självstyrelsen. Utvecklingsansvaret omfattar brett verksam-ett
hetsfält kräver samverkan med kommunerna och med statligasom
myndigheter. Såväl demokratihänsyn effektivitetsskäl talar försom

det regionala självstyrelseorganet skall direktvalt och haatt vara
möjligheter till effektiv resursförsörjning. regionalaDen nivånen

härigenomfår samlande kraft med demokratisk förankringen som
i regionens politiska liv blir dess legitima företrädare. Den gamla
frågan ökad länsdemokrati får härigenom sin lösning.om

Den andra framträdande aspekten på regionfrågan behovetär av
regional kraftsamling effektivitet.och Frågan gäller såväl hur väl
samordningen de olika offentliga verksamheterna fungerarav som
hur bra förutsättningar den administrativa indelningen skapar för
effektiva offentliga insatser.

för insatser iAnsvaret det allmännas fråga regional utveck-om
ling i splittratdag och nödvändig målsättningär elleren gemensam
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de regionala utvecklings-självstyrelseorgan förstrategi Ettsaknas.
regionala demo-förstärkning deninnebär inte enbartfrågorna aven

samordning, priori-möjligheter till bättrekratin, dessutomutan ger
regional utvecklingSjälvstyrelse förresursutnyttjande.ochtering

regionaltmöjligheter till ochförbättradeinnebär också engagemang
regionensmobilisering resurser.av

regionala och lokala åtgärdermellansambandfinnsDet näraett
strategi förförverkligandeutveckling.regional Ettfrågai av enom

åtgärderbetydande delar på deutveckling bygger tillregionens som
ocksåaspekterna behövsvidtar. De lokalaenskilda kommuner som

ömsesidiga bero-realistisk strategi. Detför utformaunderlag att en
sig uttryck inivå skall interegionallokal ochendet mellan attta

Bådabefälsrätt kommunerna.nivån får någonregionala överden
valdalikvärdiga självstyrelseorgan,byggsnivåerna sam-avupp av
samverkanfördjupaduppgiftväljare och med ut-att genom enma

regionen.veckla
överblick och demokra-erfordras förregionala nivånDen att ge

åstadkom-inte kanutvecklingsfrågorna, någotlegitimitettisk som
frivillig samverkan.för sig eller ikommunerna varmas av

indel-offentliga sektornsvikten denframhållsoftareAllt attav
regioner detill funktionellaansluterregional nivåpåningar som

i fråga eko-kontaktmönsterrörelser ochmänniskorsformas omav
länsindelningennuvarandeaktiviteter. Densocialanomiska och

i avseende,landet uppenbara brister dettahåll ipå någrauppvisar
Särskilt framträdandeeffektiv samhällsplanering.hindrarvilket en

iVästsverige och Skåne.idettaär
regionalamening, ändringar i denRegionberedningensDet är att

förankring.regionalha lokal ochindelningen skall goden
offentligaeffektivisering denför ökadtalarMycket att aven

geografiska enhet-vissa fall kräva störrei kommerverksamheten att
stödjer slut-länder dennai andraFörhållandenadagens län.äner

kommunikationsverkenockså det faktum bl.a.Det gör ut-attsats.
sin verk-regioner förgeografiskteffektivitetskrav valt störreifrån

samhet.
vadövervägandenrationellapåförefaller grundatvaletDet av

sektorsan-respektive verkseffektiv hanteringförkrävs avensom
länsnivån intetillåtergångRegionberedningen bedömer att ensvar.

admini-deförhållandetmöjlig.önskvärd eller Detsig attär vare
dockförsämrarsammanfallerindelningarna interegionalastrativa

samordning.samverkan ochtillmöjligheternaavsevärt
vinster meduppenbarafinnsmening, detberedningensDet är att

administrativiverksamhet bedrivsregionalstatlig gemensamatt en
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Åtgärderregionalaindelning på den nivån. behöver därför vidtas
minska splittringen iför den nuvarande administrativa indelning-att

ovanför länsnivån. Därigenom underlättas samordningen mellanen
länsnivåverksamheter på och verksamheter regional in-med annan

delning.
Regionberedningen utvecklar i de följande kapitlen 6-9 sin dis-

kussion och sina överväganden beträffande ansvarsfördelning, regio-
utveckling, statlig förvaltningnal och administrativ indelning.
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mellanAnsvarsfördelningen6

kommunaladenochstaten

självstyrelsen

uppgif-föranvändasförvaltning börStatligSammanfattning:
landet.helaöverblickeller överenhetlighetkräver storter som

handi förstabörolikasjälvstyrelsenskommunalaDen organ
finnsvilka detföruppgifteroffentliga ett utrymmeförutnyttjas

genomslag.fåönskemålregionalaochlokalaför att
påtyngdpunktsförskjutning ägtår harUnder rumensenare

omfördelningenbetonafrånområderegionalpolitikens att av
utifrån deutvecklingenregionaladenframhållatill attresurser
erbjuder.regionvarjeförutsättningarochförhållanden som
regionalaförökatmedförtförändring har utrymmeettDenna

deanvändningenfrågaiuttrycktillkommaintressen avatt om
tillmöjligheternagäller ävenDettaregionalpolitiska stöden.
be-olika insatser ärkraftsamlingsamordning och avsomav

utvecklingen.regionalaför dentydelse
blidärförbörutvecklingenregionalaför denAnsvaret en

politikensbeslutadenationelltdensjälvstyrelseuppgift inom ra-
tilllänsstyrelsernafrånkompetensförskjutningarVissamar.

därav.konsekvensföreslåslandstingen som en
kommunalaoch denmellanAnsvarsfördelningen staten

avvägd.välövrigtibedömssjälvstyrelsen vara

kommunalochstyrningStatlig6.1

självstyrelse

huvudfråganälvabehandlarRegionberedningen ansvars-Innan om
villsjälvstyrelsen,kommunalaoch denmellanfördelningen staten

problemställningarprincipielladiskuteraberedningen somett par
subsidia-ochdecentraliserings-självstyrelsenenhetsstaten, samtrör
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ritetsprincipen. Diskussionen bildar utgångspunkt för beredningens
överväganden.

6.1.1 Enhetsstaten, decentraliseringen och

subsidiarieteten

Den statsrättsliga på enhetsstaten kännetecknas topsynen ettav
down-perspektiv. Enligt den i denär representativa, parla-synen
mentariska demokratin riksdagen folkets främsta företrädare, och
riksdagens partipolitiska sammansättning utgör grunden för rege-
ringsmakten. Kommuners och landstings existens och beskattnings-

given riksdagenrätt är i grundlagen och iutgör ryggraden sprid-av
ningen den offentliga makten på olika nivåer. Principiellt allt,ärav

det allmänna sina uppgifter, nationella angelägenhetersom ser som
riksdagen utformar de politiska målen och deattgenom yttreanger

för verksamheten. Detta sker i form lagstiftning och be-ramarna av
slut tilldelning ekonomiska Den offentliga organisa-om av resurser.
tionen har uppdrag förverkliga dessa politiska beslut.attsom

tillMotsatsen det statsrättsliga perspektivet bottomett up-per--
spektiv har sin utgångspunkt i småskaliga förhållanden, dvs. i-
familj och lokalsamhälle, i det privata i det allmänna.än Isnarare
det perspektivet principen subsidiaritet vägledning föranses om ge
hur kollektiva lösningar skall sökas, uppgifter åläggas det allmänna
och beslutsnivårätt utrönas. En uppgift skall inte hamna på högre
nivå vadän motiveratär effektivt beslutsfattande och utför-som av
ande uppgiften. Detta inteär decentraliseringsprincipav utanen

dess Idén högreär nivåer i samhället skallmotsats. stöd-attsnarare
tvärtoml.intelägre,

Principerna för decentralisering och subsidiaritet inte heltär sam-
sak, intede hellerär varandras De har vik-ma motsatser.men ett

tigt drag de handlar på vilken nivågemensamt attgenom om som
beslutsbefogenheter skall ligga. Utgångspunkterna för bedömningen
därav emellertid skildaär åt. Vid tillämpning subsidiaritets-en av
principen analysen sin början på lägsta nivå, medantar decentrali-
seringsprincipen förutsätter central nivå från vilken ochen ansvar
befogenheter kan föras nedåt.

1 Den filosofiska bakgrunden till subsidiaritetsprincipen behandlas Eklund i bilagaav
till SOU 1994:12, till vilken hänvisas för utförligare diskussion.en
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samhällsförvalt-utvecklingframförts förmotiv harOlika aven
motivsådantprinciperna. Ett ärangivna tvåenligt härdeningen

förhåll-behov ochtill lokalaverksamhetenmöjligheten att anpassa
rela-olika harpåväxlande behovtillgodoseanden. För orter enatt

regionalaochhandlingsfrihet för lokalade ansettstivt organenstor
förnämligenDåangelägen.ochvärdefull utrymme engessom

verksamhetsområdentill defördelningeffektiv somresursernaav
sakligtkan be-centraladebättre änregionalaochlokalade organen

dömal.
kopplingen till de demo-subsidiaritetsprincipen börfrågaI om

skall liggauppgift intePrincipenaspekternakratiska attnoteras. en
full-skall kunnaför denerfordrasnivå vadhögre änpå attsomen

låta de när-strävanbör tolkaseffektivt sätt,på attgöras ett ensom
uppgifteninflytandeså överbehållaberörda få stortett sommast

di-dettasfären skeri privatanivå den ettPå lägstamöjligt. genom
förfamiljen och hemmetinflytande,rekt att svarart.ex. genom

inte möjligt.vanligtvisdettaoffentliga sektorn ärI denuppgifterna.
direktdemokra-ihinder vägen ävenantal läggerBefolkningens om

med-nödvändigt förblirstället detIförekomma.kaninslagtiska
fattasbeslutföreträdare. Deellervälja ombudborgarna avsomatt

sinförut påpekats,beslutsorgan har,olikaförtroendevalda ide som
nivå.lokalvalet påallmännadetlegitimeringdemokratiska genom

således i frå-Subsidiaritetsprincipen förutsättertillämpningEn av
legitimeringdemokratiskdemokratinrepresentativaden enomga

uppgifter,offentligafår demotsvarandePå sättnivå.på denna som
demokratiska le-sinregionala nivån,denpåeffektivt handhasmest

nivå.val dennadirektagitimering genom
till endast deninte begränsasSubsidiaritetsprincipen kan geogra-

till berörda den-denärhetengeografiskt ärdimensionen. Rentfiska
dettabeslutnivå fattarlokalstatligt som omett organsamma om

emeller-fårmyndigheternastatligasjälvstyrelseorgan. Deisker ett
ansvarigaregering,riksdag och ärfrånlegitimeringtid sin ytterst
åtkomligaprincipiochmyndigheterstatliga äröverordnadeinför

Subsidiaritetsprincip-till riksdagen.valetväljarna endastför genom
blir där-uppgiftenför hanteraeffektiva nivålägstakrav attomens

ined denuppgift flyttasuppfyllt enbartför knappast att engenom
myndighetshierarkin.statliga

I öka ellerdecentraliseringsvariablerantalutnyttjakanStatsmakterna att ettgenom
liktydigtdecentralisering blir dåOkadi samhället.deeentraliseringsgradenminska

områden. Segeografiskai avgränsadebeslutsfattaretillförsmaktmed utatt mer
Decentralization.Politicaland GoalsLundquist. MezmsLennart
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Medborgarnas demokratiska inflytande kanaliseras i fråga deom
statliga myndigheterna via valen till riksdagen, vilket innebär ett

avstånd vad självstyrelsestörre än på lokal och regional nivå erbju-
der.

Det decentraliserade offentliga beslutsfattandet i de kommunala
på lokal och regional nivå har således sin betydelsestörstaorganen

det sker människornanära och möjligheter tillattgenom ger
inflytande där lokala och regionala synpunkter och förhållanden kan

in i besluten. Lokalavägas och regionala hänsyn kan emellertid tas
också statliga myndigheter dessa nivåer. Här bör dock ettav par
viktiga noteringar göras.

För det första har inte de statliga myndigheterna förankring i den
politiska verksamheten på lokal och regional nivå, vilket däremot

grunden för de kommunalaär självstyrelseorganen. De politiska
partierna tillgår val på lokala och regionalatarprogram som upp
frågor. Olika utredningar har ganskaägnat mycket möda att ana-

villkorlysera för den partipolitiska verksamheten i kommuneratt
landstingoch skall fungera väl. De lokaldemokratiska perspektiven

har bedömts viktiga. Det från sådan utgångspunktär natur-som en
ligt framhålla det värdefulla iden lokal- och regionaldemokratis-att

beslutsformen.ka Den medborgarna i de kommunala frå-engagerar
förstärkeroch därigenom de deltagardemokratiska inslagen.gorna

För det andra inrymmer det demokratiska kontrollmöj-systemet
ligheter för medborgarna. Dessa kontroller kan, har diskuteratssom

riktas den nationella nivån, det ligger givet värdemot ettovan, men
i detta sker direkt i de bygger regionalatt ochprocesser som upp
lokal självstyrelse.

tillgodoseendeEtt subsidiaritetsprincipens krav, och för denav
delen också kraven decentralisering, i fråga ansvarsfördel-om
ning mellan olika nivåer måste hänsyn till vilken frågataman som

underär övervägande. Det inte möjligtär bakgrund denmot av
prövning, båda principerna egentligen uppställer effektivsom om
nivå generellt uttala sig för viss nivå eller styrelseform. Ettatt en
antal faktorer kan vägledning, och det krävs problemetattge ses
såväl från den centrala den lokala nivåns utgångspunkt.som

Praktiskt det uteslutetär statsmakterna själva skulle kunnasett att
ombesörja alla de uppgifter krävs för den beslutade politi-attsom
ken skall förverkligas. Uppgiften i stället anförtrodd offentligär en
förvaltning verksam skilda administrativaär nivåer ochsom som
på olika föremål försätt är statsmakternas styrning. viktigEn del
i offentliga organisationenden de kommunala självstyrelseorga-är

nen.
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Utvecklingen i fråga ansvarsfördelningen mellan olika nivåerom
beskrivits i kapitel årtiondenahar, under de gått isenastesom en

riktning.klart decentralistisk
statsmakterna denna utveckling avhänt sig möjlighet-Har genom

effektivt den offentliga verksamheten Det förefallerstyraatterna
inte så. Begreppet enhetsstat behöver inte medsynonymtvara vara
uniformitet och likriktning. kan mångfaldTvärtom och lokala och

variationer förenligaregionala väl med nationella intressen.vara
inom vissa områden nationelltDet kan mycket väl målett attvara

regionala variationer ijust lokala och skall få genomslag den förda
fall uniforma lösningarpolitiken. I andra krav.är ett

svårigheter uppstår i fråga styrningDe inträffarstatenssom om
vanligen de centrala politiska besluten skall genomföras. Dennanär

dominerandefas i beslutsprocessen den delen den offent-utgör av
liga verksamheten. för genomförandet fördelatAnsvaret påär ett

myndigheter iantal olika och vissa fall på privataävenstort organ.
inom givet sakområde spridsOm beslutanderätt kanett ut, ge-

naturliga skäl komma uppvisa variationer.nomförandet Erfar-attav
visar emellertid decentralisering ofta nödvändig förenheterna äratt

verksamhet huvud skall kunna fungera på effek-över taget ettatt en
måste därför hela tiden fråga sig i vilken omfattningtivt Mansätt.

genomförandet förenligavariationer i med de uppställda målen.är
inte generellt, ställningstagandena fårDetta kan prövas utan an-

till vilket sakområde som avses.passas
praktiken utfonna statligaI handlar det den centralaatt styr-om

ningen sådant statsmakternas intentioner blirsätt attett genom-
Följaktligen måste de variationer i verksamheten,förda. ärsom re-

lokala och regionala önskemål, verkligen förenligasultat av vara
med de centralt fastställda målen.

huvudmannaskapet för uppgift fastställs statsmakterna,När en av
samtidigtmåste därför klargöras vilka variationer i lösningar och

sigresultat kan Ibland låter detta först eftergörasaccepteras.som
praktiska erfarenheter initialtdet vunnits, redan måsteatt men man

decentraliserad organisationsutfonnning inne-klar över attvara en
sig statligabär variationer det handlar eller kommunalavare om

myndigheter.
organisationslösningarpraktiska skäl måste decentraliseradeAv

väljas för huvuddelen den offentliga verksamheten och precisaav
anslagsvillkor möjliga.rättsregler och regel inte Det moder-är som

samhället effektivitetsskäl hänvisat till långtkomplexa år av enna,
decentralisering i sig sammanfaller subsidiaritets-gången medsom

principens krav.
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nivåSjälvstyrelse på regional och lokal6.1.2

Regionberedningen konstaterati det föregående harFlera gånger att
självstyrelse påfunnits finns tvâ huvudskäl för ökadochdet har re-

nämligen demokratiskäl och effektivi-nivå,gional och lokal ettett
utförligare.utvecklas någottetsskäl. skall härDe

isjälvstyrelsen grundpelarna det demo-kommunala ärDen en av
offentligaligger betydande värde ikratiska och det attsystemet, ett

självstyrel-handhas självstyrelseorgan. Kommunaluppgifter kan av
människorna ochbeslutsfattande sker medinnebär näraett somse

regionalaMöjligheterna till det lokala ochmedverkan.deras egen
demokratiska legi-förstärker denoch ansvarsutkrävandetinflytandet

främjar långsiktigt effekti-politiska och desstimiteten i det systemet
vitet.

statliga uppgifter,medför kommunaliseringSamtidigt atten av
bor i andra delarpåverkas de medborgareinte kandessa som avav

demokratiskadraget för riksdagenskännetecknandelandet. Det
samtliga medborgare. Det där-legitimering den omfattar ärär att

inte räckviddkommunala uppgifter bör hanaturligtför att en som
vilket beslutsbefogenhetengeografiska område, inomdetgår utöver

emellertid lokala till sinriksintressen utpräglatVissa s.k. ärutövas.
avgränsningsproblemexempel på deoch godakaraktär är som

omfattasåledes inte geografisktNationella intressen behöverfinns.
landet.hela

värde för det poli-kommunala självstyrelsens grundläggandeDen
möjliggöra lokalttiskt-demokratiska kan sägas att ettsystemet vara

offentliga uppgifter och till detta fo-regionalt inflytandeeller över
politiska ansvarsutkrävandemöjligheter för medborgarnasgade

fungerande demokrati erfordras det beslut-nivån. välden För atten
olikamöjligheter välja mellan al-har reella kunnaande attorganet

politisk vilja. inne-ternativ. måste finnas för DettaDet ett utrymme
inte får för omfattandestatliga detaljregleringendenbär att vara

stå till buds antingenekonomiska skall stat-samt att genomresurser
kommunala beskattningsrätten.eller denförsorg genomens

hos medbor-beslutsprocess skapa känslaVidare måste denna en
delaktiga i politiska beslutsfattandet, ochde detär attattgarna av

medåtminstone sikt står i överensstämmelselängrebesluten ma-
beslutsfattarnakan ställauppfattning och medborgarnajoritetens att

detåtgärder. inte medborgarnatill för deras Anser äratt me-ansvar
offentliga liv-sig i detoch påningsfullt sättrösta annatatt engagera

uppfattas legi-politiska beslutsfattandetinte detkommer attet, som
demokratiska procedurreglernaräcker inte med detimt. Det att
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innehålliakttas beslutens måste också stå i överensstämmelse med-
folkviljan. Brister isåväl demokratiskaden i dessprocessen som
innehåll undergräver demokratin.

partiernapolitiska har iDe central roll det representativa poli-en
tiska Politisk verksamhet bedrivs på administrativaalla ni-systemet.

vilkavåer särskilt den internationella iökar betydelse, inte minstav
Europaparlamentets tillsträvanden Ökat inflytande till-ochgenom

regionkommitté.komsten EU:s Partiorganisationen speglar denav
politiskt-administrativa huvuddelenstrukturen och de förtroende-av
valda engagerade på lokal och regional nivå.är Den kommunala
självstyrelsen således viktigt inslag i strävandenaär öka när-ett att

offentligaheten mellan det beslutsfattandet och de besluten be-av
medborgarna. nationella nivån irörda Medan den omfattarstort sett

riksdagensendast 349 ledamöter, tiotusentals förtroendevaldaär
inomverksamma den kommunala självstyrelsen.

statsmakternas vilketDet bedöma handlingsutrymmeär attansvar
den kommunala självstyrelsen skall vidha fullgörandet olikasom av

uppgifter.
självstyrelsenDen kommunala står för mångfald skildaoch lös-

ningar i fråga offentliga uppgifter. Förutsättningen för attom en
föras dituppgift skall statsmakterna finner varierandeär lös-att

ningar och resultat förenliga med de nationellt uppställda målen och
skapar lokalt och regionalt handlingsutrymme.ett

så inte fallet,Om kan de kommunala myndigheternaär givetvis
det utnyttjas för fullgöra offentlig angelägenhet eftersomtrots att en

ändå finns tillgängliga, besitterde kompetens och på billigt ochett
uppgiften.effektivt kan utföra Ett överlämnande sådanasätt av upp-

gifter till kommuner och landsting innebär dock knappast någon för-
stärkning den kommunala självstyrelsen. så skallFör attav vara

erfordras självstyrelseorganenfallet får meningsfyllt hand-att ett
lingsutrymme.

Från enhetsstatens utgångspunkt ligger det i statsmakternas upp-
gifter slå fast vilka rättigheter, förmåner och skyldigheteratt som
medborgarna har. Det grundläggande fråga hur likformigär en po-
litiken inom olika sakområden skall och följaktligen hur storavara
variationer i lösningar och effekter kan i genomför-accepterassom
andet. Detta särskilt i förhållandeär angeläget till den kommunala
självstyrelsen, bl.a. har för anpassning till lokalaattsom svara en

regionalaoch önskemål.
Situationen kompliceras vissa områden välfärdspolitikenattav av
utformade dels rättigheter för den enskilde,är dels ettsom som ge-

nomförandeansvar inom den kommunala älvstyrelsen. Det ankom-



1995:27SOUANSVARSFÖRDELNINGEN188

till vissaenskildesden rättpå kommunernasåledes att tryggamer
innehålletändrabefogenheterknappastdäriochförmåner attryms

prövningdel fall påkallaienskilde kanDeni denna rätt. avenen
fall kan endastandraförvaltningsbesvär. Is.k.besluten engenom

stånd, medantillkommakommunallagenenligtlaglighetsprövning
står tillansvarsutkrävandetpolitiskadetsituation endasttredjei en

kontrollmöjlighet.buds som
rättighetstänkandet ochmotsättning mellanuppenbarfinnsHär en

handlingsut-faktisktprinciperälvstyrelsenskommunala ettden om
de fall därmindre förProblemet ärsjälvstyrelseorganen.förrymme

eftersom dennamyndighetstatligtillhar lämnatsgenomförandet en
själv-grunden förde hänsyn ärskalleller ettbehöverinte ta som

fårñnansieringsfråganminstverksamhet. Intestyrelseorgans en
uppgiftenmyndigheter harstatligadetlösning är omsomomannan

nå-statsbudgeten,anvisa medeldå övermåstestatsmakternahand.
huvudmannaskapkommunaltnödvändigt vidinte är ettgot som

åtminstoneförväntasbeskattningsrättenkommunaladeneftersom
finansieringen.delvis kunna trygga

kommunaltrespektiveStatligt6.2 ansvar

verksamhetoffentligför

i för-självstyrelsenprincipresonemangenfördaEfter de omovan
subsidiari-decentraliserings- ochtillochenhetsstatentillhållande

kapitletstillintressetkoncentreradagsdettetsprincipen är att
uppgif-offentligadei frågaVilkethuvudfrågeställning: omansvar

åt denanförtrosvad börochstatliga sektorndenåvilabörterna
organsjälvstyrelsenskommunala

efterAnsvarsfördelningen6.2.1 anpassas
samhällsutvecklingen

föruthar,Sverige enhetsstati sagts,utgångspunktMed somsom
offentliga verksam-för denslutgiltigadetstatsmakterna ansvaret

be-Grundlagen läggerbeslutsfattandet.politiskaför detochheten
frågorövergripandeibeslutfattaskyldighetenochfogenheten att

ingetegentligenfinns detmeningendenIstatsmakterna.på ansvar
självstyrelse.kommunalochmellanfördela statatt
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alltifrån initiativpolitiska olika skedentill denSett processens
själva politiska och dess genomfö-beredning det beslutetoch över

offentligaeffekter, emellertid mångatill dess resultat ochrande är
för olika skedenFördelningen dessainblandade. ansvaretavorgan

tidigare utredning-i förgrunden ipolitiska har ståtti den processen
Regionberedningens direktivhand frågan enligtförsta tordeIar.

för förverkliga denvilket skall hadock gälla ansvaret attorgan som
såsom uppfölj-beslutade politiken. Också skedennationellt senare

då uppmärksamhet i frå-utvärdering och kontroll måstening, ägnas
på olikafördelningen organ.av ansvaromga

organisation skall utformas försåledes hurFrågan gäller atten
i Regionberedningens di-tillgodose de kravpå bästa sätt som anges

den offentliga verksamheten med-nämligen i frågarektiv, att om ge
till identifieramöjligheter till inflytande,godaborgarna att ansvar

bakgrund denDet dennatill utkräva äroch motatt somansvar.
jämförasdemokratiska egenskaper måsteälvstyrelsenskommunala

decentraliserad statlig för-demokratiska kvaliteterna hosmed de en
kostnadseffektiviteten i olika organisations-devaltning. Vidare bör

möjligheterna få genomslag för denliksomalternativen prövas att
politiken.beslutade

konstitu-framhållits innefattar inte enhetsstatenstidigare harSom
maktdelning mellan ochnågon formelltionella uppbyggnad staten

inte möjligt med konstitu-geografiska delar. Det såledesärdess en
uppgiftsfördelning central nivå ochgrundad mellantionellt t.ex.en

intei federala finns således nå-vilket fallet Detdelstater, är system.
centralmakten saknar befogenhet uttryckasakområde där attgot en

också blivit det i dag finns fåpolitisk vilja. Resultatet har ytterstatt
nationella nivån be-samhällslivet, där inte denområden genomav

riksdagen redovisat målsättning för offentliga verksam-i denslut en
där olika myndigheter fått genomförandeansvaret.heten och

faktiska ansvarsfördelningen lika mycket resul-börDen ses som
enskildalång rad olika politiska reformer på verksam-tatet av en

principbeslut. kan förtjänaföljden enstaka Dethetsområden som av
utvecklingen.kortatt summera

efterkrigstiden tvåAnsvarsfördelningen kännetecknasunder av
rättsvårdandeutvecklingslinjer går i olika riktning. Frågor avsom

vanligtvis nattväktarstatensbetecknaskaraktär, det centra-somsom
i statligt huvudmanna-funktioner, behållits eller förtshar över

polis- och åklagannyn-Tidigare kommunala domstolarskap. samt
utvecklingslinjen harstatliga andrablivit Dendigheter har organ.

det i vid mening bru-kommunalt förinneburit ökatett somansvar
funktioner. Hälso- och sjukvård,till välfärdsstatenskar hänföras
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bostadsförsörjning, plan- och byggnadsväsende, skolväsende under
nivå, socialtjänst tekniska frågorakademisk såsom elek-samt gator,

renhållning och har efter hand blivittricitet, avlopp, vatten mer ren-
kommunala angelägenheter.odlat

vissa uppgifter såsom utrikespolitik och mi-Till detta kommer att
alltid varit statliga.litärt försvar har

Regionberedningenföre har frågan grunddragen iNärmast om
tagits Kommunalekonomiska kommit-ansvarsfördelningen upp av

tén principer för ansvarsfördelningen mellanformulerade statsom
Kommittén vissa offentligasjälvstyrelse. avgränsadeoch kommunal

tillgodosesuppgifter mål inte kan den kommunalaoch genomsom
uppgifter.statligaoch således börsjälvstyrelsen varasom

uppgifter sammanfattades i huvudgrupper:Dessa tre
anknytning tillOjfentlig verksamhet har given helasom en

utrikespolitik, försvar, infrastruktur ochriket, rättsväsen-t.ex.
tillexempelvis skolans område måste hänsynde. På tas att ut-

möjlighet arbetebildningen skall eleverna få helaöverattge
landet.
Fördelningspolitiska uppgifter, vilkas grundläggande motiv2. är

servicestandardvilja viss samhällelig åtatt garantera enen
främstförekommer olikade bosatta. Häralla äroavsett var

på rättvisa eller jämlikhet.krav
särskiltsamhällsekonomin, för stabi-överordnat förEtt ansvar

landliseringspolitiken i vidsträckt mening. SverigeI ett som
och relativakommunal både imed sektor absoluta ter-storen

och fastställavid ingripa ñ-måste behov kunnastatenmer,
nansiella ramar.

Även tidigare utredningar Regionberedningenrad har, som re-en
dovisat i kapitel och behandlat frågan vilka offentliga2 om upp-

ombesörjas statliga myndigheter. Genomgåendegifter bör avsom
uppgifter olikakan det handlarsägas sättatt attom som avser

riksintressen likvärdig tillgång till serviceoch på välfärdsom-trygga
rådet.

också hurbetydande uppmärksamhet har fråganEn ägnats om
finansieras. särskilt intresseoffentliga verksamheten skall Avden

i vilken omfattning den kommunala beskattningsrättenhar varit
frågavilken utjämning bör eftersträvas iutnyttjas ochskall omsom

ekonomiskakommunernas resurser.

1 iriksdagen samband med1991:98. Utredningens förslag behandladesSOU av
kompletteringspropositionen, l99192:150 del Il.
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principofta hävdad verksamhets- och finansieringsan-En är att
sammanfalla.bör Innebörden detta den har be-är attsvar av som

fatta beslut inom sakområde ocksåfogenhet har föratt ett ansvaret
linje med principde kostnader uppkommer. I denna har allt-som

kriterierna tillkonsekvent för statsbidrag kommunal verksam-mer
utformats sådant bidragsvolymen inte skallhet påverkassätt att

beslut verksamhetens omfattningkommunernas och standard.av om
Finansieringsprincipens tillämpning såvitt effekter för kommu-avser

beslut omstridd. Till bildenstatliga de statligaärnerna av mera av
konstruktion hör det har byggts in mycket utjäm-bidragens att av

såväl skatteintäkterning beträffande underlag för strukturelltsom
kostnadsskillnader.betingade

allmänt omfördelaDet överstatens attvara ansvaranses resurser
därvid också villkoren för hur fårlandet och utnytt-ange resurserna

jas verksamhetsansvariga myndigheterna. Statsbidragende tillav
landstingkommuner och betydande del resursomför-utgör en av

delningen inom landet.
beskattningsrättenkommunala grundpelarnaDen anses vara en av

i kommunala självstyrelsen. Från den utgångspunktenden bör man
och landsting åtminstoneförvänta sig, kommuner har visst in-att ett

inriktningen deflytande verksamheter skall finansierasöver av som
kommunalskatten. När statsmakterna ålägger kommunala själv-av

finansierastyrelseorgan verksamhet kommunal be-att en genom
skattning, det därför angeläget visst handlingsutrymmeär att ett

skyldigheten. Så vanligtvisföljer med fallet med specialregle-är de
kommunala verksamheterna, inom områdenrade de där regle-men

rättighetslagstiftningringen har karaktär blir handlingsutrymmetav
begränsat.mycket

Decentraliserade lösningar allmänt effektivauppfattas frånsom
kostnadssynpunkt. decentraliserat innebärEtt beslutsansvar också
möjlighet till variationer i lösningar och resultat.

offentligaEftersom huvuddelen den verksamheten siggrundarav
blir också viktigpå mål statsmakterna har ställt detsom upp, en

fråga klarlägga för kontrollen hur väl de nationelltatt ansvaret av
målen förverkligas offentligaformulerade i den verksamheten. Det

organisation för utvärdera, följa och kontrollerabehövs atten upp
olika genomförandeansvaret verkligen bedriverde haratt organ som

från perspektivetverksamheten på det centrala acceptabelt sätt.ett
till den betoningen utvärderingfinns flera skäl ökade ochDet av

offentliga iuppföljning. Efter hand den verksamheten ökadesom
inställde sigomfattning och blev alltmer komplex, behov de-ett av
erforderlig tillbeslutsfattande för få närhet decentraliserat att av
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människorna och möjlighet till lokal och regionalbesluten berörda
anpassning.

överväganden och förslag6.2.2

fördelningen för offentligaPrinciperna för den verksam-ansvaretav
respektive kommunala älvstyrelseorganpå statligaheten organ

Regionberedningens mening, utgå från de förutsättningarenligtbör,
naturligtvis frånSveriges enhetsstat dekaraktär samtav ger,som

subsidiaritet, demokrati och resurshushållningi frågakrav somom
direktiv ställerberedningens upp.

ansvarsfördelningen följande kriterierutgångspunkt för börSom

gälla:
nationella målen fårdemokratiskt krav deDet är attett ge--

politiken.i fördanomslag den
effektivi-demokratiskt värde, ochligger ävenDet stortett en-

regional själv-lokal ochtetsvinst, i medborgarnaatt genom
politiken.påverka den fördastyrelse kan

vikt offentligahushållningssynpunkt denfrånDet är attav-
bedrivs kostnadseffektivt sätt.verksamheten ett

organisationen och måste utformas såoffentligaDen processen
ansvarsfördelningen där-kriterier uppfylls ochdessaatt anpassas

kontroversiella, de kanUtgångspunkterna knappastefter. är men
förenas.till alla delar lättinte

organisationen flera styrmedeloffentliga baraDen är ett av som
sig ansvarig myndighet förkan använda Valetstatsmakterna avav.

oftast kompletteras med andraoffentlig verksamhet behöver styr-en
uppnås. i första handför resultat skall kunna Menmedel braatt ett

olika verksam-till de förutsättningar debehöver valet somanpassas
hetsområdena erbjuder.

enhetlighet ibetydandeVissa offentliga verksamheter kräver en
sigstatsmakternas beslut. På andra områdengenomförandet görav

och för det tredje kan regeringen ha be-överblick gällande,krav
tillämpning. Offentligasnabbt få till stånd ändradhov att upp-enav

vanligtvis intekarakteristiska drag lämpar siggifter har dessasom
lösningar.för decentraliserade

utföras demAndra offentliga verksamheter behöver nära som
erfoderligåtgärderna såväl serviceskäl för fåberörs attav av som

för regionalt uttaladelokalkännedom och lokalt ochutrymmege
överblick samordningVidare krävs i del fall ochönskemål. överen

åstadkomma effektiv lös-åtgärder inom fiera sektorer för att enav
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ning. För dessa uppgifter det decentraliseradeär beslutsfattandet det
lämpliga.mest

Det decentraliserade beslutsfattandet innebär i del fall rela-en en
tivt strikt tillämpning centralt beslutade regler, och det dåär när-av

serviceskäl eftersträvar närhet till de berörda.mast av som man en
Generellt kan frågansägas ansvarsfördelningsett att om avser

uppgiftendels skall ombesörjas centralt eller decentraliserat,om
dels det statliga myndigheterär eller självstyrelseorganom som
skall för uppgiften.svara

uppgiftEn bör lämnas till statliga myndigheter enhetligom en
tillämpning gällande regler eftersträvas, eftersom lokala ochav re-
gionala politiska hänsynstaganden då inte skall komma i fråga. Till
det statliga ansvarsområdet hör också för kontrollenatt attsvara av

nationellade målen förverkligas oberoende genomförandean-av om
ligger på statliga myndigheter eller självstyrelseorgan. Isvaret

del fall innebär detta aktiv del i genomförandetatt taen en av
offentlig verksamhet, medan i andra situationer uppgiften avser en

passiv kontroll.mer
Den kommunala organisationen heltäckandeär på lokal nivå, och

det finns ekonomiska skäl ofta anledning utnyttja dennaattav orga-
nisation för uppgifter däräven för självstyrelse litetärutrymmet
eller i saknas.stort sett

statligaDen regionala och lokala förvaltningen står i delvisett
styrningsförhållande till regeringen tilloch statligacentralaannat

myndigheter vad fallet beträffandeän är kommunala självstyr-som
elseorgan. Bugetprocessen annorlunda och myndighetshierar-utser
kin på den statliga sidan möjliggör styrning. Det lättareären annan
för regeringen ålägga statliga myndigheter sparbeting elleratt ett
ändrad prioritering i verksamhetsavseende, åstadkommaän att mot-
svarande förändringar på kommunaladen sidan. Sådana skål talar
för bör läggas på statliga myndigheter.att ansvaret

För sjålvstyrelseansvar för genomförandet de offentligaett av
uppgifterna talar den förankring verksamheten får i det regio-som
nala och lokala politiska livet, möjligheterna utkräva politisktatt

på dessa nivåer legitimitetden inflytandedettasamtansvar som ger
den offentliga verksamheten. Till detta kommer de möjlighet-bättre

till mobilisering och den kommunala självstyr-er engagemang, som
elsen erbjuder. Parallellt med de demokratiska vinsterna finns här
också effektivitetsvinster följer såväl den demokratiska le-som av
gitimiteten och andra uttryck för mobilisering.som av engagemang

det representativa demokratiskaI erbjuder den kommunalasystemet
självstyrelsen medborgarna väsentligt närhet till besluts-störreen

7 I5-0l4I
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statligfallet medpåverkanskanaler vad äroch bättre änfattarna
förvaltning.decentraliserad

genomgångmeningRegionberedningensEnligt av an-ger en
olika förvaltnings-inomoch kommunsvarsfördelningen mellan stat

följande slutsatser.anledning tillområden
verksamheterförhållandevis avgränsadelättantalfinnsDet ett

statliga myndigheter. Dessa verk-anförtros endastkandär ansvaret
i tvåkan ordnassamheter grupper.

centraliseratvilkauppgifter förbildas deförstaEn ettavgrupp
mi-Uppgifterledning erfordras.enhetligochbeslutsfattande somen

utrikespolitik i övrigt dennasäkerhetspolitik och ärförsvar,litärt av
Ävenmyndigheter.statligaandrainte anförtros änoch kankaraktär

på försvaretsdock,ledning erfordras behövercentral t.ex.enom
regio-tilldecentraliserasverksamhetenåtskilliga delarområde, av

kan be-regionala hänsyn,ochnivå. lokalaDeoch lokalnal som
preferenseri politiskainte sin grundemellertidharhöva somtas,

Även ochfinnas lokaladet skullenivåer.på dessauttrycks re-om
underord-riksintresset dessai frågan, kräveropinionergionala att

målsättningen.nationelladennas
Överblickkräver överockså de frågorhörTill denna somgrupp
hurnationelluttryckerlandet och storahela t.ex.synensom

teleförbindel-järnvägar ochikommunikationsstråk form vägar,av
nationell räck-medanförtrosUppgiften börutformas.bör organser

förlandstingochkommunerundantardirektvilketvidd, varsom
landet.begränsade delarinom endastsig verkar av
uppfattningar detskildanågra närfinnasknappasttordeDet

infrastrukturensöverblick i fråganationellgäller behovet omav
avvägningsfråga hurgivetvisdetDäremotövergripande drag. är en

skall be-infrastruktursatsningarna påoffentligadedel somstor av
nivån.centralaförbehållas denintressen ochnationellatecknas som

i frågabeslutarriksdageninvesteringsprogramtill deSett omsom
andelmöjligt öka dendetinfrastrukturen är att resurserna somav

påfattasslutliga beslutendär deanknytning ochregionalhar en
naturligtfrågor detärsistnämndadennivå. Fördenna avgruppen

politiska livet påiförankring grundad detdemokratisk re-att ge en
nivå.lokalgional och

angelägenheterfiskalarättsvården ellergällerFrågor avsersom
statli-renodlatvilkauppgifter, börandrautgör somsesgrupp aven

decentraliseradombesörjs ivanligtvisangelägenheter och ensomga
inte finnsdetnaturligtvis ifrågasättaskanorganisation. Det ut-om

inte dedet påverkarpolisverksamhet,kommunalför menenrymme
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principiella bedömningarna polis, åklagarväsende och domstolaratt
statliga uppgifter liksom tull-är skatte- och exekutionsväsende.samt

sig verksamheterDet irör hög grad berör enskilda ochom som
där rad hänsynstaganden till särskilda förhållanden måste göras.en

likväl inte frågorDet lämnarär något för kommunalutrymmesom
självstyrelse. Tvärtom de exempel på den likformighetutgör som
kännetecknar enhetsstaten på dessa områden. långEn rad regler på

och straffrättens områden liksom beträffande förvaltnings-process-
och skatterätt förrätt är hela landet och skall tilläm-gemensamma

likformigtpå Trots uppgifternasätt. lämpar sig förett attpas en
långt driven decentralisering serviceskäl,bl.a. bör de inteav ses

angelägenheter för den kommunala självstyrelsen.som
Med de två angivna offentliga verksamheterovan grupperna av

har uppgifterde enligtavgränsats Regionberedningens meningsom
liksom hittills bör anförtros endast statliga myndigheter.

återstående offentligaDe uppgifterna, betydandeärsom av om-
fattning, kan således komma i fråga för såväl statligtett ansvar som

självstyrelseansvar. Vid ansvarsfördelningen bör i första handett
värdetbeaktas den kommunala självstyrelsen uppgifternasav om

handläggning medger handlingsfrihet betydelse förären som av po-
litiskt beslutsfattande på lokal eller regional nivå. innebärDet att

idet första hand de demokratiskaär aspekterna vägleder kom-som
petensfördelningen. decentraliseradeDen organisationsform som

självstyrelsenden kommunala innebär får också förut nämntssom
främja effektiviteten i fullgörandet uppgifterna.anses av

kommunala självstyrelsensDen olika givetvisbör i förstaorgan
hand utnyttjas för offentliga uppgifter där det finns förett utrymme

beakta lokala och regionala önskemål. Detta förutsätter vissatt en
handlingsfrihet.

Vid ansvarsfördelningen vidare klarläggasbör i vilken omfattning
uppgiften skall finansieras kommunalskattemedel. kom-Densom av

munala beskattningsrätten ibör första hand utnyttjas för sådana
inom vilkaverksamheter lokala och regionala preferenser kan kom-

till uttryck.ma
Frågor beträffande vilka sådana preferenser inte kan komma till

uttryck kan överlämnas till kommunal självstyrelse effektivitets-om
skäl talar för det, de bör då knappast belasta det finansierings-men

den kommunala beskattningsrätten medger.utrymme som
Två verksamheter framträder särskilt, beträffande vil-grupper av

principerka ovannämnda bör tillämpas. En de omfat-grupp avser
välfärdsfunktionertande det allmänna riktar direkt till medbor-som

Den andra rad åtgärder på lokal och regio-garna. gruppen avser en
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i frågapolitik förs när-denbetingadenivånal är omsomavsom
sysselsättning.ingsliv och

sjukvårdhälso- och äräldrevårdbarnomsorg,Skola, samt exem-
möjlig-ochfrågor. Behovetförstnämndadenpel på avgruppen av

in-förhållandenregionalaochtill lokalautbudetheterna att anpassa
denharpolitik medger,uttaladnationellt gettde som enramarom

välfärdsstatensviktig roll i frågasjälvstyrelsenkommunala omen
uppgifter.

kommunal älv-uppgifter förgrundläggandeområdeTill detta av
service så-tekniskde frågorräknasocksåskallstyrelse avsersom

ansvarsområdenelektricitet. Derenhållning ochavlopp,vatten,som
stödåtagit sig medsjälvstyrelsenskommunaladen avorgansom

deñnitions-kompetenstadgande hörallmännakommunallagens
självstyrelse.kommunalansvarsområdet förtillmässigt

Även självstyrelseregionalochför lokaldärområden utrymmet
ibör förstabetydelse,närhetsfaktorer ärdärbegränsatär avmen
kanskehuvudmannaskap. Här görkommunaltförhand prövas ett

sig gällande.etfektivitetsskälfrämst
bedrivs på lo-verksamheterstatligaförhållandevis fåDet är som

uppgift lokalutförauppkommerbehovnivå, och närkal att en
kommunen.anförtrosnaturligt dendärfördetnivå, är att

ansvarsför-nuvarandemening denRegionberedningens ärEnligt
direkt tillriktar sigvälfårdsfunktionerfråga deidelningen somom

decentralisering kanYtterligareavvägd.välmedborgarna genom-
heltåtgärd liggersådanföreligger. Enförutsättningarnaföras när

generellt gällerdecentraliseringsutvecklingmed denlinjei som
området.inom

betydelsegrundläggandesakområden ärandraDen avgruppen av
nästfölj andeidiskuterarberedningenuppgifterregionaladeför som

kapitel.
antalfinnsområdesysselsättningspolitikensoch ettnärings-På

och arbets-Skatteregleristyrmedel formverkandegenerellt t.ex.av
i nationellinslag när-beslutadecentraltregler. De ärrättsliga en

olikaockså deområdet hörarbetsmarknadspolitik. Tillochings-
föruttryckärregionalpolitiken,i sammantagnadelarna en na-som

levnadsvillkor ilikvärdigatill skapasyftarpolitiktionell attsom
centralt be-denregionalpolitikeni ärinslagviktigtlandet. Etthela

Använd-delar.olikatill landetsomfördelningenslutade resurserav
behovregionalaochlokalasedandessaningen styrs avresurserav

förutsättningar.och
i frågauppgifterviktiganivånlokaladenpåharKommunerna

åtgärder är överKommunalasysselsättning.näringsliv ochom
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infrastruktur.viktiga inslag i uppbyggnaden lokalhuvud taget av en
uppgifter Regionberedningens meningenligt välDetta ärär som,

kommunal självstyrelse.lämpade för
hittills tillregionala nivån utvecklingen inte lett framPå den har

ökning självstyrelsens inflytandemotsvarande kommunaladenaven
utvecklingsfrågorna.över

rad år regionalpolitikens område skettUnder lång har enen
i fråga dedecentralisering beslutanderättenbetydande att omgenom

till Under år harhar flyttats länsstyrelserna.olika stöden ut senare
regionalpolitiken fråntyngdpunktsförskjutning ividare ägt rumen

till regiona-omfördelningen framhålla denbetona attatt av resurser
förutsättningarutvecklingen utifrån de förhållanden och som var-

region erbjuder.
decentraliseringen på detta område uttryck förökade ärDen ett

sig i fråga centraltalltmer gällandesvårigheter görde attomsom
ekonomiska utvecklingen i olika delar landet. I alltdenstyra av

mobilisera regions ochfrågaväsentligt detär att en resurserom
samordning och kraftsamling för regionens utveck-åstadkomma en

ekonomisktfinns centralt beslutat stöddetta syfteling. För som
regioner. hög grad handlar det åtgärdertill vissa Ikoncentrerats om

statliga kommunalainblandade, såväl ocholika intressenterdär är
privataföreträdare för den sektorn.somorgan

offentliga uppgifterRegionberedningens mening, de påDet är att
området, i fullgörs i decentralise-regionalpolitiska dagdet som en

kommit känneteckenorganisation, har få sådanaalltmerrad att som
blir uppgifter för kommunal självstyrelse.motiverar deatt

regionala utvecklingen utnyttjandet detför den ochAnsvaret av
meningekonomiska således enligt beredningensstödet bör vara en

regionala demokra-självstyrelseuppgift. Därigenom ökar såväl det
frågor viktiga för den regionalatiska inflytandet över är ut-som

offentliga insatserna på den nivån.vecklingen effektiviteten i desom
kompetensförändringvissa avseenden handlar detI genomom en

försbeslutsfunktioner i åvilar länsstyrelsernavissa dag överatt som
utvecklingsansva-innebärtill självstyrelseorgan. I andra avseenden

för hand denuppgifter ingen i dag tasattret avansvarar omsom
regionala självstyrelsen.

inga förändringar i fråga kommunernasinnebärDetta ansvarom
handlingsfrihet.och

kontrollera resultat ochfölja utvärdera ochAnsvaret att upp,
politiken viktigare i taktframstår allteffekter den beslutade somav

de politiska besluten decen-för genomförandetmed att ansvaret av
traliseras.
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Uppföljning, utvärdering den offentliga verksam-och kontroll av
beträffande det åvilar statliga myndighetersåvälheten ansvar som
ligger självstyrelse, blir därmed viktigt inslagdet under ettsom som

rimligtvis i varjepolitiska och för sig ligger deti den Iprocessen.
följa verksamhetmyndighets intresse och utvärdera deneget att upp

för, uppföljning redo-myndigheten har denansvaret men somsom
enligt Regionberedningens meninginför börvisas statsmakterna

statligtettvara ansvar.
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Regionalt7 utvecklingsansvar
sjålvstyrelseuppgiften-

det föregående kapitletl har Regionberedningennärmast redovisat
sin på hur ansvarsfördelningen mellan och den kommuna-statensyn

självstyrelsenla bör utformad i princip.vara
utgångspunkt i direktivenMed beredningen i följandegör det en

ingående analys ansvarsfördelningen mellan och denstatenmer av
kommunala självstyrelsen på de sakområden är grund-som av
läggande betydelse för hur den offentliga verksamheten regionalpå
nivå bör utformad och administrativt indelad.vara

Beredningen vill då först erinra den i det föregående häv-attom
dat vissa uppgifter till sin bör renodlat statliga ävenatt natur vara
i fortsättningen verksamheten i utsträckning bedrivs påtrots att stor

uppgif-regional nivå. Dessa sakområden gäller främst råttsvårdande
utförs polis,domstolar, åklagarväsende och kronofog-ter som av

demyndigheter. uppgifternaAtt har förlagts till den regionala nivån
utslag decentraliseringsbehov.här förär Praktiska skäl talarett ett

för decentraliserad organisation, det likväl centralmak-ären men
myndighetertens som agerar.

Regionberedningen har vidare hävdat, mycket talar för denatt att
statliga förvaltningen framdeles behöver sinstärka kompetens i
fråga utvärdering, uppföljning och kontroll hur den nationelltom av

politikenbeslutade förverkligas i decentraliserad organisation.en
självstyrelsensDen kommunala genomföra den nationelltsätt be-att

politiken liksomslutade de allt fler privata inslagen i välfárdssys-
intekräver, minst i tider med minskade ekonomiskatemen resurser,

skärpt uppmärksamhet vad verkligen blir resultateten som av
satsningarna. Myndigheterna måste därför bättre i dag kunnaän

till statsmakterna vad blivithar utfallet den be-rapportera som av
politiken.slutade
statliga förvaltningensDen organisation och verksamhet i övrigt

behandlas i kapitel Intresset koncentreras därför i föreliggande
kapitel främst till de uppgifter kan samlas under beteckningensom
regional utveckling.
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nivåregionalFörstärkt7.1

fåutvecklingsfrågorna börregionalaSammanfattning: De en
politiska liv, bl.a.i regionensförankringstarkare attgenom

regiona-för detuppgifttilllandstinget får upprättaatt program
strategiskall innehållautvecklingsarbetet. Programmet en

redovisaocksåutveckling. skalllångsiktiga Detför regionens
användas.ekonomiska börtillgängligahur resurser

utveckling förutsätter näraregionalförEffektiva insatser ett
börnivå. Kommunernaoch lokalregionalmellansamarbete

Frivillighetutvecklingsarbetet.regionalai detdärför engageras
drivkraf-därvid de främstaömsesidigt förtroende böroch vara

terna.
regional för-statligsamverka medocksåLandstingen bör

valtning.
beslutsbefogenheterinnebärförslagRegionberedningens att

regionalalandstingen. Dentilllänsstyrelsernafrånförs över
sitthar kvarbehålls. Kommunernabeskattningsrätten nuvaran-

nivå.lokalutvecklingsfrågorförde ansvar

Reformbehov7. l 1
.

sin påredovisatöversiktligti kapitel 5Regionberedningen har syn
offentligaorganisation för deregionalaibefintliga problem dagens

regionfrågans tvåsammanfattats iProblemen haruppgifterna.
regional kraftsam-demokratinämligen regionalhuvudteman, samt

bristerna i denpåfokuseraseffektivitet. förstal detling och temat
ambitionnivå.regional Denförankringen pådemokratiska ut-som

huvud-hindras oklaraförsvåras elleri andratrycks det temat av
felaktiga ad-insatser ochoffentligasamordningdåligmannaskap, av

landet.i vissa delarministrativa gränser av
åtskilliga tidigare utred-itecknats ocksåproblembild harDenna

kapitel 2 och 3.utredningsdirektiv. Seningar och
reformering denmotiveringar förliknandeellerSamma aven

tid aktu-nivå har underregionalorganisationenoffentliga senare
Brister på-initiativ.lokalaolika regionala ochaliserats somgenom

fortfaran-kvarstår alltjämt. Detdecennier ärfieraundertalats t.ex.
hindra godlandeti många delarIänsindelningensåde enatt av

skärlänsgränsernaoffentliga insatsersamordning attgenomav
Göteborgsom-minst gäller dettaregioner.funktionella Integenom
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Skåne. Samordningen offentliga insatserrådet och beslutasav som
statliga sektorsmyndigheterolika har också brister. Frånstoraav

regional nivå förs alltjämt framoch lokal med styrka krav på ökat
inflytande.demokratiskt Detta följd föga har hänt i frå-är atten av

länsdemokrati och människor fortfarande upplever be-att attga om
fattas för långt bort ifrån dem. Politiska företrädare för olikasluten

Sverige vill förbättra möjligheterna till varjedelar att ta vara re-av
möjligheter och initiativkraft för stimulera den ekonomiskagions att

utvecklingen.
Till sedan länge kända krav förändringar den regio-dessa av

organisationen har, tidigare anförts, kommit förutsätt-nala som nya
till följd strukturförändringar inomningar och krav närings-nya av

samhället i övrigt och till följd ökad integration ilivet och Eu-av
Sveriges iinte minst medlemskap EU. Den regionalaropa, genom

intresse företagens sida i fråganivån tilldrar sig från investe-om
ietablering och utbyggnad. Förhållanden fråga kom-ringar för om

boendemiljö,kulturutbud, utbildning och socialmunikationer, ser-
nivå därvidvice regional och lokal spelar allt rollstörre som

in i företagens och enskildasfaktorer beslutvägs omsom var man
bedriva verksamhet och vill bo.skall var man

regionala nivåns viktigaste uppgifter enligt Region-denEn ärav
mening huvudansvaret för regionensberedningens bära utveck-att

socialtekonomiskt och avseende. Samma åsikt har förts framling i
Västsverigeutredningen iRegionutredningen och fram-såväl somav

från Skåne och Jämtland. etfektivitetsskäl erford-ställningarna Av
samlat för offentliga insatsernade påett ansvarras, menar man,

nivå.denna
allt väsentligt beror nämligen regions utveckling på dessI atten

näringsliv förmår utvecklas så sysselsätt-sättett gynnsamt att
avkastningenningen den ekonomiska blir godtagbar ochatttryggas,

regionen sig attraktiv för investeringar. allmännasDetatt ter nya
stödjauppgifter i detta sammanhang blir på olika utveck-sättatt en

ling i riktning.denna
utveckling iregions i ekonomiskt avseende del hela lan-En är en

i fråga ekonomiskt välstånd. Solidaritetendets samlade resultat om
olika delar landet områden fårmellan kräver attav resurssvagare

områden med ekonomisk styrka. omfördel-stöd från Dennastörre
uppgift för nationella politiska nivån. måstening den Statenär en

Åtgärd-omfördelning.därför förfoga effektiva instrument föröver
för denna nationella regionalpolitik omfattandeinom ärramenerna

olika ökadinrymmer mängd verksamhetsområden. Ioch ut-en
regionalpolitiken förskjutits från omfördelnings-sträckning har ett
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betoning vikten till regionsperspektiv till varje för-att taen av vara
utveckling. för sist-utsättningar för Det dennaären gynnsam

regionala nivånnämnda uppgift den bör få ökat demokra-ettsom
tiskt inflytande och ansvar.

Regionberedningen har framhållit i kapitel 6 bör de regiona-Som
regionalpolitikens område andra frågoruppgifterna på ochla som

regionala utvecklingen bli angelägenheter förmed denhar göraatt
Vissa funktioner därför föraskommunala självstyrelsen. börden

till regional självstyrelse. tyngd-från länsstyrelserna Denöver
punktsförskjutning regionalpolitikens områdehar ägtsom rum

betoning den regionala tillväxten dessaökad gör attmot aven
sig för självstyrelse.i allt högre grad lämparuppgifter

regionalpolitiska skall givetvisriksdagen fastställda målenDe av
för vilka åtgärder vidtas,i framtiden styrandeäven som menvara

olikaliksom samordning verksam-preciseringar behövs,de avsom
anknytning till regionens politiskaorganisatoriskbör fåheter, en

liv.
i kontakt-förtroendevalda länsstyrelsernas styrelser utgörDe en

regionala älvstyrelsenivån de utseddatill den ärväg attgenom av
politiskt aktiva olika nivåer i samhället. Somlandstingen och är

emellertid åsikternaframgå kapitel 8 mycket dela-kommer äratt av
medborgarinllytande lekmannastyrelser-i fråga hurde stort somom

faktiskt representerar.na
demokratiska utgångspunkter riktaskritik frånDen mot attsom

ansvarig regionala utvecklingsfrågor,generellt förlänsstyrelsen är
i möjligheterna till fullvärdig politisksin grund avsaknadenhar av

Regionberedningen sig tillförankring på regional nivå. ansluter
regionala utvecklingsfrågornabedömningar och dedessa attmenar,

regional nivådemokratisk förankring påfår starkareavsevärt omen
självstyrelseorgan. Frågornauppgiften anförtros regionalt ärett

förankringsådan igenerellt den karaktären ärdessutom att enav
motiverad.högsta grad

regionalansvarsfördelningen i fråga utveck-nuvarandeDen om
förvaltnings-från eifektivitetssynpunkt. Trotsling ifrågasätts också

samordningsansvarreformer i syfte öka länsstyrelsernaspolitiska att
regionala ni-offentliga på deni åtskilliga verksammadagär organ

regionala utvecklingenuppgifter, har med denvån med attsom
ligger kommunikations- och arbets-det statliga områdetPågöra.

skogsvårdsfrågornautanför länsstyrelsen, liksommarknadsfrågorna
hälso- och sjukvården och skolan.statliga tillsynenoch den över

vilka verksamhetergivetvis precistsvårtDet är att sommera ange
visarutveckling, påtill regional exemplenskall räknas men ovan
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svårigheterna för länsstyrelsen fullgöra sitt samordningsuppdrag,att
särskilt den administrativa indelningen för de olika verksamhet-som

inte alltid sammanfaller med länet.erna
Till detta kommer den verksamhet den kommunala självstyr-som

elsen för på regional nivå. Dit hör landstingens och kom-ansvarar
för kollektivtrafiken liksom lands-munernas gemensamma ansvar

tingens i kultur-, utbildnings- och miljöfrågor samtengagemang re-
gional marknadsföring. Kommunerna verkar kommunalför-genom
bund och länsförbund också den regionala nivån i bl.a. frågor

utbildningrör och regional planering.som
Mångfalden offentliga den regionala nivån framstårav organ

på sina håll, kanske främst i storstadsområdena, så stor attsom
ingen överblickakan vilka mål finns för verksamheten ellersom
vilka resultat uppnås. På Hera håll det odiskutabelt,är attsom en
samordning och förenkling nödvändigär och skulle få till resultat
såväl effekt insatsernabättre lägre kostnader.en av som

Enligt Regionberedningens mening det nämligenär helt uppen-
bart effektivisering kraftsamlingoch de offentliga insatser-att en av

på regional nivå måste ske. I falldel finns det värde iettna en
mångfald och enskilda initiativ, och syftet med samordning ären
självfallet inte förkväva dessa. Men den regionala och lokala ni-att
våns företrädare har själva kraftfullt pläderat för förbättraden sam-
ordning sina insatser och för bättre demokratiskt inflytandeettav

de regionala utvecklingsfrågorna,över och dessa önskemål har för-
beredningensstärkt uppfattning i frågan.

Det torde råda allmän enighet decentraliseringen och kom-attom
munaliseringen och befogenheter under de decen-senasteav ansvar
nierna i har varit framgångsrik. Förväntade demokrati-stort sett
och effektivitetsvinster har i allt väsentligt uppnåtts.

Regiondebatten kan uttryck för tiden ärett attses som nu mogen
för decentralisering ytterligare offentliga uppgifter och fören av
ökade krav på effektivare hantering dessa, siktetatten av men nu

inställtär den regionala den lokala nivån. Diskussio-änmotmera
gäller nämligen i ringa primärkommunalagrad de uppgifterna,nen

investeringari stället i trañkanläggning, miljö, högre utbild-utan
ning och forskning, internationell samverkan näringslivsut-samt
veckling.

På den tidigaresätt kommunaliseringen grund-samma som av
läggande välfärdsfunktioner skola, social bostadsför-som omsorg,
sörjning och teknisk service ansågs vinster i fråga demokratige om
och effektivitet, dessa effekterprövas kan uppnås be-ävennu om
träffande de offentliganyssnämnda uppgifterna.nya
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naturligt isubsidiaritetsprincipen detutgångspunkt i ärMed att
nivån.till den lokala Iuppgifterna kan förashandförsta pröva om
tidigarekommunindelning,därvid dagenshävdasdebatten trotsatt
aktuellanivå för deför låggenomgripande reformer, utgör atten

regio-effektivt Enpåutföras sätt.skulle kunnauppgifterna där ett
erfordras,självstyrelsenal man.menar

utvecklingregionalförsjälvstyrelseRegional7.1.2

itillväxtutveckling ochtill stöd förinsatseroffentligasDet sam-
Visserligenstatlig uppgift.varittraditionhällsekonomin har enav

utvecklasyftar tillnäringspolitikbedriver kommunerna attsomen
landstingenvisserligen harnäringslivet, ochlokalastödja detoch

in-regionala verksamhetenför denmedtillsammans ansvaretstaten
AB.efterföljare ALMI Företagspartnerutvecklingsfondernasom

regionala nivånviktigare ärutvecklingshänseende alltipå denMen
de-regionalaoch dengenerellt blygsammaälvstyrelseinslagen sett

förankringenmokratiska svag.
de-fördjupadframtid har förtslångunderkravDe om ensom

fasta påi gradfrågorna högregionalademokratisering atttarav
inflytandeökatvill fålandetolika delarnai demedborgarna ettav

utvecklingen skallregionalaför denmålennationelladehuröver
förverkligas.

utvecklings-regionalaregleringen deträttsliganuvarandeDen av
utveck-regionalt1982:877förordningenifrämstarbetet finns om

komplette-reglerlänsstyrelseinstruktionen. Dessaoch ilingsarbete
regionalpolitiskt stödbestämmelseravseendemateriellti omavras

m.m.
hålletutgår helt ochutvecklingsarbeteregionaltFörordningen om

regionalpolitiska målendeperspektiv i fråganationelltfrån ett om
uppgifterLänsstyrelsernasi länen.få genomslagskallhur dessaoch

förverk-i syfteutvecklingsarbeteregionaltbedrivai attbestår ettatt
utvecklings-regionaladärvid detmålsättningarna. Det sägsliga att

strategi försektorsövergripandelångsiktigutgå frånskallarbetet en
skalllänsstyrelsernaingårutvecklingsarbetetutveckling. Ilänets att

verksamhetlandstingensochkommunernasförverka statens,att
utveckling. Dessamålen för länetsinriktningmedsamordnas mot

syftaskalloch arbetetlänsstyrelsenformulerasskall såledesmål av
statli-utveckling andrahoslänetsåstadkommatill att samsynen

utveck-regionaladetkommuner,landsting, länetsmyndigheter,ga
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näringslivsorganisa-organisationer,fackligaALMI,lingsbolaget
m.ñ.tioner

uppgiftuppfattning länsstyrelsensbörRegionberedningensEnligt
regio-i fråganationella målentill deframtideni att att omsevara

samordning de statligaerforderligochnalpolitiken beaktas att av
strategin för länetsformuleratill stånd. Attkommerverksamheterna

initiativförutsättningarna ochde regionalautveckling utifrån att ta
regionalt självstyr-uppgift förutvecklingsinsatser börtill ettvara en

elseorgan.
inte uteslutandeutvecklingen bör såledesregionalaDen ses som

enligt förordning-i falletnågot dagangelägenhet, ärstatlig somen
denDäri framhålls viktenutvecklingsarbete.regionalt attaven om

för inkommuner vägslandstinget och länetsverksamhet ansvarar
kommunalainte denbestämmelsernautvecklingsarbetet,i germen
utveckling-regionaladenuppgift i frågasjälvstyrelsen omen egen

kommuner ochviktiga uppgifterdebakgrundMot somaven.
planering,kollektivtrafik, fysiski frågalandsting har ut-t.ex.om

miljö och allasjukvård, kultur ärochbildning, hälso- samt avsom
bestämmel-de aktuellautvecklingshänseende, tillgodoseribetydelse

kunnasjälvstyrelsens behovtillfredsställandeinte att ut-avserna
harinsatser.strategin för dessa Densamladeforma den ge-som

verksamheterlokal nivå förregional ochpånomförandeansvaret
fårimligtvis ocksåregion börutvecklas,vikt för hurär enavsom

åtgärder skall samordnas.för hur dessaansvaret
självstyrelsenför den regionalasåledesDemokratiskäl talar att

insatser i frågasamordna och prioritera deuppdragetbör få att som
Också effek-utförs på regional nivå.utvecklingenregionaladenom

följdtillsjälv-styrelseansvar delsförtivitetsskäl talar attett av en-
ochligger på dessai grad redan i daguppgifter högskilda attorgan

samordningsmöjlighet-väsentligt förbättraruppgiftsansvarvidgatett
demokratisk legitimitet verkardärför förbättraddels att enerna,

effektivitetsbefrämjande.
utveckling intefråga regionalnivån kan iregionalaDen sesom

nivå.bedrivs på lokalde verksamheterisolerad från som
uppmärksam-alltför litenRegionberedningens mening harEnligt

verksamhetregionallokal ochbehovet knytahet ägnats attav
effektivt stöd denför åstadkommatill varandranärmare ettatt re-

på lokalofta åtgärderutvecklingen. Regionala frågor krävergionala
fysisk planer-inte minst gäller dettagenomföras;kunnanivå för att

regionala aspekter,sidan iblandå andrafrågor haring. Lokala som
effektivt kanpåinte sättenskild kommunvarje ettgör att ensam

i delinperspektivet måste vägasregionaladem. Detklara enav
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fall, för uppgiften bör ändå generellt ligga på lo-ansvaret settmen
nivå.kal

enligt beredningens mening,Det grundläggandeär, betydelseav
regionala utvecklingen,för den den lokala och regionala nivånsatt

verksamheter samordnas på bättre vad sker i dag.sätt änett som
Regionberedningens förslag innebär statligaden förvaltningenatt

får renodlad roll bevaka de nationella målens genomslagatten mer
i regionalt förda politiken,den lokalt och medan genomförandean-

den kommunala självstyrelsensläggs Detta ärsvaret organ. en
tillämpasansvarsfördelning inom antal verksamheterett stortsom

nationella politiskadär beslut genomförs självstyrelseorgan inomav
statliga myndighetergivna medan kontrollerar nationelladeramar,

i politiken.målens genomslag den förda
Regionberedningens uppdrag föreslå de organisatoriskaDet är att

indelningsmässigaoch reformer erfordras för effektiviseraattsom
det allmännas insatser för regional utveckling och huvudöver taget

regionaloffentlig verksamhet på nivå. Ett samlat huvudmannaskap
regionalt självstyrelseorganhos för de regionala utvecklingsfrâ-ett

Vidaresådan åtgärd. måste länsindelningenär övergorna en ses
erforderliga förändringaroch genomföras. Beredningens övervägan-
i redovisas i kapitelden denna del

Subsidiaritetsprincipens utgångspunkt uppgifter skall placerasatt
effektiva nivå liksompå lägsta överordnade nivåer skall verkaatt

stödjande till aktsamhet i fråga flytta uppgifterstor attmanar om
nivån till nivå.från den lokala högre Utgångspunkten måsteen vara

kommunerna bör behålla och utveckla det ide dagatt ansvar som
för sådana uppgifter, vikthar för den regionalaär ut-som av

vecklingen.
regionala nivåns stöd nivånDen den lokalaattansvar ge er-

utvecklade nivån.fordar väl kontakter med den lokala börDetta ta
sig organisatoriska uttryck till förhållandenanpassade deärsom

råder regionalt och lokalt. Regionberedningens ambitionDet ärsom
reformåstadkomma utvecklar och fördjupar dennaatt en som sam-

mellan regional och lokal nivå. förstverkan Det så-är ettgenom
förutsättningar tilldant samarbete det finns reella få ståndattsom

effektiva insatser för regional utveckling. Regelsystemet måste ut-
nivån förtroendeformas så, den lokala har för dess autonomiatt att

bevaras. Frivillighet och ömsesidigt förtroende blir därigenom de
ifrämsta drivkrafterna samarbetet.

regionala utvecklingsansvaret fördels uttryckDet är ett stats-
till regionala självstyrelsen inommakternas uppdrag den och lokala

nationell politik, dels inslag i det förför ett gemen-ansvarramen
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nivå iregional ligger denangelägenheter lokal och somsamma
självstyrelse-regionalasjälvstyrelsens kompetens. Detkommunala

medväl fungerande samarbetedärför byggamåste ettorganet upp
nämligen för-förvaltningen. flera punkter kanstatliga Påden man

i regionalberöras åtgärder förriksintressen kommersigvänta attatt
frågor statliga myndighetergäller andrautveckling. Detsamma som

för.har ansvaret
utvecklingsfrå-försjälvstyrelseorgan medregionaltEtt ansvar

det grundläggande demokrat-således breda kontaktytor. Ifårgorna
regionalpolitisk förankring frågorna påiska uppdraget att ge en

representativaden de-kontakten med medborgarna. Inivå etableras
väljarnaspolitiska partierna de främsta bärarnademokratin år av

blir därförorganisation verksamhetPartiernas ochuppdrag. storav
möjligheter verka fram-självstyrelseorgansbetydelse för attett

politiker skallnomineringen deminstgångsrikt, inte somgenom av
idéer mål försoch de politiska ochmedborgarnarepresentera som

fram.
förviktig samarbetspartnernivån, kommunerna,lokala ärDen en

kontinuerlig kontaktvarför ochsjälvstyrelsen, näraregionaladen
erford-de regionala kommerochmellan kommunerna attorganen

betydelsefullmyndigheter tredje kontakt-olika utgörStatens enras.
för mångfaldformas företrädarnafjärde kontaktytaEnyta. enav

nivå närings-verksamma på regional såsomintressenolika ärsom
intressesammanslutningarorganisationer och andrafackligaliv, men

på olika nivåer.ländersangränsandeäven representanterav
regionala självstyrelsensformell bas för denskapaFör att an-en

regionala utvecklingsfrågor krävsrörandeoch befogenhetersvar
för-därförlagstiftning. Regionberedningensärskild ettpresenterar

kortfattadregionala utvecklingsprogram. Lagen ärtill lagslag om
för verksamheten. Deendast de närmareoch yttre ramarnaanger

regionala planet.får sedan konkretiseras detformerna
regionalaför detEnligt lagförslaget skall upprättasett program

strategi förskall innehållautvecklingsarbetet. Programmet en re-
till-också redovisa hurlångsiktiga utveckling. skallgionens Det

regionalaför olikaekonomiska bör användasgängliga ut-resurser
vecklingsinsatser.

nämnda lagentill denkapitel 12 kommentarerI närmare nuges
Regionberedningen läggerövriga författningsförslagdeoch som

fram.
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regionala självstyrelseorganetDet7. l

Regionberedningen tidigarehar föreslagit det regionalaatt sam-
och beslutanderätten i frågor,hällsansvaret för bedömtssom vara

självstyrelsekaraktär, direkt-regional bör regionaltutövas ettav av
Motiveringarna härförvalt älvstyrelseorgan. framgår också detav

föregående, och de kan alla härledas de krav förstärkt demo-ur
effektivitetkrati och ökad från många håll under derestssom se-

trettio åren.naste
Huvuduppgiften för föreslås blidetta fullgöra rollenattorgan

ansvarig för regionens utveckling viktigapå sakområden.som
ligger redan i dag inom landstingets ansvarsområde,Några dessaav

till länsstyrelsens arbetsuppgifter.medan några hör
landstinget fungeratSedan 1862 har regionalt medettsom organ

ligger då till före-bred kompetens. Det hands helt enkeltnära atten
det regionala självstyrelseorganet i fortsättningen börslå, ävenatt

regeringsformens landstingskommun.kallas, med ord, I debatten

föreslagits, bl.a. länsting länsparlament.har också andra ochnamn
har anförts det för till institutionMot det förstnämnda tankenatt en

juridiska häradsting, tingsrätt, sist-inom den sfären och detmot
associera till statsrepresentation ellernämnda det lätt kan del-att en

statsrepresentation och därmed också till statsbildning federa-en av
tiv karaktär.

tidigare, ingenSom har behövs grundlagsändringnämnts om man
fortsättningsvis använder landstingskommun förordet detäven re-

gionala Regeringsformenälvstyrelseorganet. föreskriver endast att
i riket finns primärkommuner landstingskommuner.det och Skulle

vilja det förutsätter detta därförorganet ett annatman ge nya namn,
ändring regeringsformen. benämningEn skulle grundaven ny

kunna användas tidigast från januaridärav den 1 1999.
alternativ till beteckningen landstingskommun framstårDet som

den lämpligaste enligt Regionberedningens mening region-ärsom
Såvitt benämningenkommun. det beslutande skulleorganetavser re-

gionfullmäktige kunna användas. fullmäktige har vunnit all-Termen
i beteckning politisktgehör vårt land för vald ombuds-mänt som en

församling kommunfullmäktige, landstingsfullmäktige, kyrkofull-
mäktige. Med benämningarna regionkommun och regionfullmäkti-

delvisskulle få markering det handlar andraattge man en av om
landstingenuppgifter vad de nuvarande har.än

alternativ i namnfråganVilket för kan kommunal-än stannarman
väsentligt likalyd-landsting, vilka i alltlagens bestämmelser ärom

tillämpas. syftas be-med vad gäller kommunerna, Härande som
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ochbefogenheterindelning och medlemskap,stämmelserna omom
fullmäktige, styrelsen ochförtroendevalda,organisation, de omom

ekonomisk för-medbestämmandeformer,nämnder,övriga omom
laglighetsprövning.revisionvaltning och samt om

nuvarandeförsamlingen börtill beslutandevalet denBeträffande
landstingsfullmäktige gälla.valförbestämmelser av

författnings-vissauppgifter kommerochfråga kompetensI om
berör debestämmelsergäller bl.a.Detändringar behövas.att som

överfördaföreslås bliutvecklingregionali frågauppgifter somom
statligtellerlänsstyrelsefrån annat organ.

i tidigareRegionberedningen detföranlettsagda harDet attnu
utvecklingsprogramregionalatill lagförslagetnämnda attangeom

landsting, Gotlandslän, saknari Gotlandslandstingetdet är som-
regiona-denuppgifterför rörskall hakommun ansvaret somsom-

regeringsformenframtida ändring ieventuellutvecklingen. Enla
självstyrel-regionalabenämning på dettill ståndfåför att annanen

tenninologiändradnaturligtvis behov ävenmedförseorganet, av en
okomplicerad.justeringsådan ärberörda lagar. Eni

landstinget ochsamverkan mellansäkerställa den närmareFör att
särskilda reglerbörberedningen har förordat,kommunerna, som

lands-mening skallRegionberedningensEnligtgälla.samrådom
upphävandeändring ellerantagande,beslutarinnan dettinget, om

imed kommunernasamrådautvecklingsprogram,regionaltettav
också innan lands-sådant samråd skemöjligt, skallOm detlänet. är

regionala utvecklingsfrâgor.ibeslutfattartinget annat
självstyrelseorganetdet regionalaberedningenövrigtI attanser

påorganisera sig och sitt arbete sätt ärfrihetbör ha ettattstor som
förutsättningar och villkor.varje behov,till regionsnära anpassat

beredningens meningenligtlikformighet behöverabsolutNågon
rättssäkerhetsföreskrifter.beträffandeinte eftersträvas utom

till-måste förutsättas hadirektvalt folkstyrelseorganregionaltEtt
ñ-för vilkenverksamhet,finansiering dentillgång annanavegen

be-Någon formdelvis inte kan förutsättas.helt ellernansiering av
nuvarande beskatt-Landstingensdärför finnas.måsteskattningsrätt

därför finnasmeningRegionberedningensenligtmåsteningsrätt
kvar.

områdegeografiskasjälvstyrelsens ärregionalaBeträffande den
region haralternativ.lämpligt Begreppetregionbenämningen ett

böjnings-innehållandeuttryckvanligt i olikablivitövrigt redanför
region blir alltmerordetdet kanregional, och väntasformen att

iSveriges inträde EU.följdspråkbruksvensktifrekvent avsom en
missförstås.måhändaentydigt och kanintevisserligenOrdet är
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Frankrike, tid införti de länder, där i modern harMen t.ex. man
och företeelsen region i form nivå central-begreppet mellanav en

respektive landstingen, inteoch lånen har någon besvärandestaten
sammanblandning med och företeelsen region i andrabegreppet

observerats. Någon sådan konsekvens torde knappastbetydelser
uppträda i Sverige undantagsvis i initialske-heller ochänannat ett

de.
Regionberedningen anledning i för-har med det anfördaav nu

till regionala utvecklingsprogramslaget lag valt beteckna detattom
område, för vilket landsting skall sådantupprättaett ett program,

region. I kommunallagen talas i allmänna ordalagsom en om en
landstings ändring därvidlageller område. Någonkommuns ett

såvitt landstingen, inte påkallad.har, ansettsavser nu

Regional självstyrelse7.1.4 och lokal självständighet

regionala framhållitsFrågor rörande den utvecklingen kan, harsom
inte på framgångsrikt samverkan medlösas densättett utanovan,
nivån. Vissa lokala frågor inrymmer därtill regionala aspek-lokala

förändringarna innebär förstärkningDe föreslagna denter. en av
kommunala självstyrelsen. Den ändrade roll självstyrelsen påsom

regionala nivån får till följd beredningensden förslag skall härav
beträffande förändringarnas effekter föranalyseras den lokala själv-

styrelsen.
regionala nivåns självstyreorganDen och lokala landstingen-

respektive kommunerna regleras i fråga befogenheter ochom-
åligganden på och inteDen kommuntypensätt. ärett samma ena

Landstingenunderordnad den andra. kan uföra sina uppgiftersägas
på geografiskt nivåregional omfattar antal kommu-sett etten som

därav följer ingen befälsrätt i förhållande till dem.ner, men
Frågan kan ställas huruvida älvstyrelseorgan kan övertaett upp-

i åvilar statligagifter dag på central och regional nivå.som organ
Regionberedningen har i kapitel 6 frågan ansvarsför-behandlat om
delningen på principiella grunder mellan och den kom-statenmer

självstyrelsen. har framhållits ansvarsfördelningenmunala Där att
i praktisk få principiella före-huvudsak och hinderär natur attav

självstyrelse inomligger för kommunal olika områden. bör så-Det
ledes möjligt för självstyrelseorgan besluta hurett att t.ex.vara om

regional utvecklingstatliga medel för skall utnyttjas inom län.ett
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fråga i sitt politiska be-relevant kommunernaEn är omannan
fattats regio-skyldiga följa beslut harslutsfattande är ettatt som av

ordning gäller inte i dag.självstyrelseorgan. En sådannalt
sig olikadetta skulle kunna uttryck. DetSkyldigheter slag taav

regionalt självstyrelseor-långtgående skullekanske att ettmest vara
normgivningskompetensgrundlagen angivenfick i somgan en

förutnyttjas för fastställa rättsregler påskulle kunna att ett
ändringbindande skulle definitivt krävaDettakommunerna sätt. av

Sverige fick federalochregeringsformen närmast att enses som
huvud inte med iSådana inslag finns dockstruktur. över taget

beredningens överväganden.
ilandstinget lag befogen-möjlighet skulleandraEn attvara gavs

olika förpliktadebeslut kommunernafattaheter sätt attatt som
Överheller sådan lösning aktuell. huvudvidta åtgärder. Inte ären

regional lokal självstyrelse inteförhållandet mellan ochskalltaget
landstinget någon överhögheträttsliga inslag,sådanaha som ger

kommunerna.över
Regionberedningens bedömning har emellertid fråganEnligt om

till lokal nivå ingenbeslutsbefogenheter i förhållandelandstingets
diskussionen den regionala nivåns föriframträdande roll om ansvar

ringa utsträckning eller inte allsmycketutvecklingsfrågorna. I
förändring kompetens kommunerna hardengäller frågan av somen

offentliga verksamheter.i olikafråga om
tillkomst för drygt 130 år sedan dessa,landstingensVid gavs

med uppgifter ibred kompetensförut har ävennämnts, ensom
utveckling. Bortsett från landstingens slopanderegionalfråga om

riksdagens första i samband medvalkorporation till kammaresom
i grundlagshänseendeinförande, har deras rollenkammarsystemets

möjligheterna tillRegeringsformen inrymmer välinte förändrats. en
slag.självstyrelseorganisation här aktuelltregional av

inga konsti-Regionberedningens finns det såledesEnligt mening
uppgiftsöverföringen till lands-hinder den föreslagnatutionella mot

innebär ökad reellförändringenkan konstaterastingen. Det att en
liggersjälvstyrelsesektorn. dockkommunala Dennaför denmakt

regler.för grundlagenshelt inom ramen
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utvecklingsfrågorRegionala7.2

regionala utvecklingsansvaret börSammanfattning: detI
uppgifter inom sakområdena näringsliv och syssel-ingåfrämst

miljö, kommunikationer, hälso- ochfysisk planering,sättning,
turismutbildning och forskning, kultur,sjukvård, samt upp-

regionens företrädare.giften att vara
väsentliga uppgifter fyllaLandstinget hakommer ävenatt att

regionala jämställdhetsarbetet.områden, i detpå andra t.ex.

utvecklingen bör harför den regionalaSamhällsansvaret som
fortsättningenRegionberedningens mening ienligtnämnts ovan

inte statliga Vilkaregionala självstyrelsen ochåvila den organ. upp-
i detta ansvardå konkret uttrycktgifter ryms mera

uppgifter särskildoch vilkaUppfattningarna härom är avom som
samstämmiga.utveckling påfallanderegionalbetydelse för är

regionalt utvecklingsansvaridén för är,grundläggandeDen ett
kapitel, den helhetssyn och samord-i tidigarediskuteratsharsom

strategi regionensmöjligt formulera förning detgör ut-att ensom
uppgift angelägetgivet det för sådanveckling. Det ärär attatt en

utvecklingen inom olika verksamhets-påverkabedöma ochkunna
i grad kan variera.inflytandet dessa högområden överäven om

binda sigfrån början alltför hårtdärför inte redanAvsikten är att
utveckling.för regionalsakområden betydelseför vilka ärsom av

vinnshand erfarenheterFörändringar skall kunna ske under som
tillkommer.aspekteroch nya

blir be-viktigaste sakområdenaInledningsvis krävs dock deatt
samstämmigheten i uppfattningarna från tidigareDärvidlysta. är ut-

initiativ till hjälp.redningar regionala och lokalaoch stor
följ områdenRegionberedningens mening ande analyse-Enligt bör
i regionalt avseende ochutgångspunkt i deras betydelsemedras

regionpolitik:i aktivkomponenter ensom
sysselsättning,näringsliv och

planering,fysisk
.

miljö,
.

kommunikationer,
.

och sjukvård,hälso-
.

utbildning forskning,och
.

kultur,
.
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turism,
företrädare.regionens9.

sakområden vaddessaochredovisasavsnitt 7.3-7. 11I ettvart av
ekonomiskahuvudmannaskap,reglering,rättsligbeträffar resurser

förslag bered-överväganden ochunderlag för deför att sometc. ge
område.redovisar för varjesedanningen

utvecklingsfrågorregionalagrundläggandedessaVid sidan av
påfunktioner fyllabetydelsefulla ävenhalandstingetkommer attatt

frå-därför också andraföreskriverLagförslagetområden.andra att
i regionaladetregionen fårbetydelse förkan ha tas uppsomgor

be-jämställdhetsarbetetregionala ärDetutvecklingsprogrammet. ett
område.tydelsefull sådant

få godjämställdhetspolitiken skallmålen förnationelladeFör att
nivålokalregional och ärgenomslag påeffektivtförankring och ett

med kommunerna,i samverkanlandstingen,viktigtdet ävenatt
främja jämställdhetsträvandenasärskilda insatser attägnar

bak-bl.a. deni regionen. Det ärochkvinnor mänmellan mot
jämställdhetshänseendeieffekterbelysa deintressegrunden attav
demokrati förväntaskanökad regionaltillberedningens förslagsom

medföra.
har högfrågakvinnor och män ärJämställdhet mellan somen

har fåttunder årocharbete,regeringensprioritet i ettsenaresom
Sverige in-i debatten.också den allmännaväsentligt ökat utrymme

kvinnor i di-andelentopposition det gällerinternationell närtar en
% riks-40valetEfter det ärpolitiskarektvalda senaste avorgan.

landstingsfullmäk-ochoch i kommun-kvinnor,ledamöterdagens
regeringens le-%.respektive 48 Av41motsvarande andelartige är

könsfördelning resul-jämna ärkvinnor.hälften Dennadamöter är
påkvinnors inflytandeökaförmålmedvetet arbete attetttatet av

i samhället.nivåerolika
enbartemellertid inte mätaspolitiska livet kani detJämställdhet

ocksåförsamlingar. Man böri beslutandekvinnorandelen sesom
ochinnehamöjlighetfårkvinnorantaltill posterhur attstort som

därige-ochstyrelsernämnder ocholikasådana iframträdandeäven
erfarenheter. Detvärderingar ochmed sinabeslutenpåverkanom

finns inom den kommu-uppdragpolitiskaantaletämförligt största
i jämställd-viktig rolldärförspelarsjälvstyrelsen. Dennanala en

regional ochpåverksamhetenpolitiskadenhetsarbetet attgenom
inflytandemöjlighet tillkvinnor näramångaerbjudernivålokal ett

jåmställdhetssträvandena.ibetydelsefrågor äröver storavsom
utbildningäldrevård,såsom barnomsorg,välfärdenoffentligaDen

förbetydelsegrundläggandesjukvårdoch ärhälso-samt av
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kvinnors möjligheter förvärvsarbeta och nå framgångar iatt arbets-
livet. De kortare besluts- och påverkansvägar den kommunalasom
självstyrelsen innebär jämfört med statlig förvaltning underlättar för
kvinnorna få genomslag för sina synpunkter och värderingar iatt
den offentliga verksamheten. Detta förringar givetvis inte betydelsen

kvinnorepresentation i riksdagen och i regeringen vidstorav en ut-
formningen den nationella politiken.av

Regionberedningens förslag utöka det demokratiska inflytandetatt
till omfatta också frågor grundläggande betydelse för denatt av re-
gionala utvecklingen förstärker således kvinnornas makt frågoröver

hittills hanterats i huvudsakligen mansdominerade statliga för-som
valtningar. Fler kvinnor, och för den delen också får möjlig-män,
het påverka näringsliv och sysselsättning, miljöatt och kultur, ut-
bildning och kommunikationer och därmed levnadsvillkoren i den

regionen.egna
Det framhålls ofta jämställdhetspolitiken inte kan formas isole-att

rad från andra politikområden det krävs integrerat jäm-utan att ett
ställdhetsperspektiv. Landstingens föreslagna uppgift iatt samver-
kan med kommunerna formulera strategi för den regionala ut-en
vecklingen möjligheter till i sammanhållet perspektivatt ettger
framhålla jämställdhetsaspekter och initiativ till särskilda insatserta
för kvinnor inom olika områden.

viktigtDet är inte konstruerar motsatsför-att ett permanentman
hållande mellan kvinnors och prioriteringarmäns i fråga denom re-
gionala utvecklingen. Men samtidigt måste erkänna de skildaman
erfarenheter och värderingar faktiskt visar sig på olika sättsom
mellan könen. Kvinnors erfarenheter och prioriteringar oftaär av

slag än och imännens, den mån de tillvaratas kanannat de på ett
fruktbärande förbättrasätt beslutsunderlag. En ökad medverkanett

kvinnor i det politiska livet innebär därmed förstärkningav en av
de demokratiska kvaliteterna i den offentliga verksamheten.
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sysselsättningNäringsliv och7.3

regionalpolitiska betyd-stödenSammanfattning: De är storav
Vikten deni olika delar landet.utvecklingenförelse attavav

utvecklingsfrå-inflytandesjälvstyrelsen fårregionala överett
bättreliksom behovetframhålls allt starkare, attavgorna

länsnivå med andraregionalpolitiska insatsernadesamordna
åtgärder.

riksdag ochfördelasregionalpolitiska stödmedlenDe re-av
beslut denRegionberedningen föreslårgering till länen. att om

fattas landstingenregionerna börfördelningen inomvidare av
länsstyrelserna.föri stället av

landstingen ochetableras mellansamverkan börEn närmare
område iarbetsmarknadspolitikenslänsarbetsnämnderna

ungdomspraktik.utbildning ochfrämströrandefrågor
nivå för åtgärdersitt på lokalbehållerKommunerna ansvar

och sysselsättning.näringslivi fråga om

näringspoli-politikområden:återfinnsrubrikdennaUnder tre stora
arbetsmarknadspolitik. sammanhangI dettaregionalpolitik ochtik,

perspektivet, medregionala dvs.utifrån främst detde studerasskall
regionala nivån. Här,de hanteras denkoncentration huren

sig frågorpolitikområden, detövrigainom rörliksom om som
Utgångspunkten denadministrativa nivåer. ärallaöverspänner

regelverkpolitiken med de ochnationellt beslutade somresurser
nivå förväntas be-regional och lokaltill buds,står även varamen

i grad.rörda hög
nödvändigtdimensionen detklarlägga den regionala ärFör attatt

sakområde-och deutförligare presentation ett trevart avavge en
kon-har bredaskall redan här deDet sägas att gemensammana.

skildahandlar docki varandra. Detbitvis griper inochtaktytor om
möjligtknappastinom områdena. Detpolitiken de ärmål för atttre

definitioner begreppeninvändningsfria när-ochentydigagöra av
arbetsmarknadspolitik. Syftet härregionalpolitik och äringspolitik,

propositionerutredningar,iredovisa vad statsmakternafrämst att
utrymmesskälför. Detriksdagsbehandling uttryck ärharoch gett av

ställnings-årensbegränsning till denödvändigt göra senasteatt en
riksdagen be-regionalpolitiken harfrågariksdagen. Itaganden i om
19941, medanvårenproposition i frågan undersärskildhandlat en

1 199394: 140.Prop.
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två politikområdena främst ide andra 1994 års budgetpro-togs upp
kompletteringspropositionz.position och följande framställ-Den

ningen där intebygger, på nämnda propositioner.annat anges, nu
svenska medlemskapet i EU innebär förändrade förutsätt-Det

ningar rad områden. främst på regionalpolitikenspå Det ären om-
medlemskapet innebär förändringar för regionalaråde den ni-som

kort redogörelse propositio-våns verksamheter. En bygger påsom
Sveriges medlemskap i Europeiska unionen därförlämnasnen om

områderespektivepå

Näringspolitiken7.3.1

mycket omfattande verksamhetsfält iDet det svenskaär ett sam-
internationella förgreningar sammanfattashället och med även som

beteckningen näringspolitik. regeringskanslietunder I det huvud-är
sakligen Näringsdepartementet har hand frågorna ävensom om men

beträffar folkrörelsefrågorCivildepartementet berörs vad och koope-
rativa frågor.

äringspolitiken till sin regionalpolitikenN generellär ännaturmer
arbetsmarknadspolitiken. hindrar inteDet selektiva åtgärderoch att
vidtas på näringspolitikens Utvecklingenkan omrâde. under de se-
decennierna flera riktade insatser till enskildaexempel pånare ger

företag. Strukturomvandlingenbranscher och det svenska när-av
basnäringarnaingslivet beträffande skogen, stålet ochsom varven

kom skapa breda kontaktytor regionalpolitiken.att mot

Näringspolitikens mål

borgerliga regeringen närings-Den förutvarande uttalade bl.a. att
produktivapolitikens uppgift skapa goda förutsättningar förär att

investeringar och produktivt i Sverige. driv-arbete För detta krävs
privata näringslivetkrafter. Det måste förbättrad konkurrens-ges

förutsättningarkraft och bättre Prioriterade områden iväxa. när-att
ingspolitiken enskilt företagandeägande, och sparande,angavs vara

tillväxthämmande avregleringavskaffandet skatter, och ökadav

1 199394400 bil. 13.Prop. 11 och
2 199394450.Prop.
3 l99495zl9, Sveriges medlemskap i Europeiska unionen.Se prop.
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privatisering de statliga företag-effektivisering ochkonkurrens, av
isvenskt medlemskap EU.utvecklingforskning och samt etten,

redovisade i sina motioner delvisoppositionspartiernatidigareDe
övergripandeinte iuppfattningar. Väl denavvikande ansatsen, men

roll gickbeträffandestyrmedel ochi fråga valet statens men-avom
nyckelfrågorsocialdemokraterna två aktu-Enligtingarna isär. var

inhemska efterfrågan kommergällde hur denförstaella. Den att ut-
strukturella utveck-åren, hur denden andradevecklas närmaste
innovationsklimatetsig på sikt och hurgestaltalingen kommer att

motionen, tvåenligtförbättras. Staten har,avseende kani detta
näringspolitiken. fastställerDelshuvudfunktioner i fråga statenom

förutsättningarna, dels skallallmännaoch despelreglerna statenger
i näringslivs-acceleratoraktiv katalysator ochsig rollpåta somen

insats-selektivasistnämnda uppgifterna krävsdeutvecklingen. För
framhölls det.er,

vikten tillväxt i den svenskaocksåVänsterpartiet betonade av
ekologiskt och såske påden skall sättekonomin, ansåg ettattmen

utvecklinglandet, främjar förnyelse ochdelaralladenatt gynnar av
arbetsmöjligheter för både ochmännäringsgrenari olika samt ger

och högutbildade.både låg-och förkvinnor
oppositionen framhöll deregeringendåvarandeSåväl den som

utvecklingen i detförföretagens betydelsemedelstorasmå och
olika instru-näringspolitikensnäringslivet och mycketsvenska av

företagsamhet.stöd till dennainriktade påär typattment ge av
närings-selektiva åtgärder inomförslagSocialdemokraternas om

utskottsmajoriteten. viktigaDetområde avvisades är,politikens av
insatseruttalade, generella skapamajoritetenenligt vad att genom

ekonomisk tillväxt.för godnäringslivsklimat grundett som enger
riktade insatser kan komp-inte olika statliga,hindrar dockDetta att

så erfordras.marknadenlettera om
i års budgetpropo-socialdemokratiska regeringen har 1995Den

näringspolitik, hunnitaktivredovisat delarsition de somav en ny
regeringsskiftetl. aviserades där-Ytterligare insatsersedanutformas

propositionen följ såvitti andeSammanfattningsvis uttaladesvid. av-
funktion.näringspolitikensser

för företagen investeravillkorHuvuduppgiften godaär attatt ge
undanröja hinder och be-sker bl.a.expandera. Detoch attgenom

teknologi, kompetens ochlångsiktiga satsningar påförreda vägen
arbetstill-kunskapsnivå och fleruppnå högremiljö för attsamt en

näringspolitiken.påRegeringen har brettfällen. synsättett

1 199495100 bil. 13.Prop.
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Näringspolitiken måste ikläda sig viktiga förutsättningsska-några
roller. sig bl.a. stödjande, utvecklande ochpande Det rör om en en

pådrivande roll för de generella insatserna effektivitets-samt enen
utformningen näringslivets olikafrämjande roll i spelregler. Deav

följandebeskrivs bl.a. pårollerna sätt.
stödjande insatserna för främjarollen: De nuvarandeDen att-

liksom kapitalförsörjningen till smånyföretagandet och medel-
iföretag utvecklas och genomlyses syfte nå bättreattstora en

Särskilda för idéer för-samordning. åtgärder behövs skallatt
i företag produkter.verkligas form ochav nya

pådrivande Främjande forsk-utvecklande och rollen:Den av-
utveckling inriktas industriell tillämpning in-ning och samt

formationsteknologi. Teknik- och informationsspridning mellan
individer behöver underlättas, liksom höjningföretag och en

arbetskraftens kompetens.av
efektivitetsfrämjande Konkurrenslagstiftningrollen: ochDen-

viktiga för omvandlings-avregleringar bevara högtär att ett
ekonomin.tryck i

Näringspolitikens medel och organisation

små företag fram-Satsningen på utveckla och medelstora haratt en
i näringspolitiken. Enligt mångas bedömning detskjuten plats är

möjligheternadenna företagsform vårt land har de bästasomgenom
sysselsättningen. detta område bör särskiltöka Inom uppmärk-att

frågan riskkapitalförsörjning, stödet till uppfinnare,omsammas
till för i inter-stödet kvinnors företagande, nätverk småföretag ett

nationellt kompetensutveckling för företagare ochsammanhang,
kooperativ utveckling. Regionberedningens vidkom-till Förstödet

intresse på vilket stödfor-mande det klarläggaär störst sättattav
regional förankring, fattas regional nivåhar hur beslut påmerna en

tillregionala variationer och önskemål kan komma uttryckoch hur
nivå.på denna

Näringspolitiken omfattar sakområden. Skattepoli-lång raden av
tiken, miljölagstiftningen och finanspolitiken någraarbetsrätten, är

påverkar villkor. iexempel på faktorer företagens Detsom som
sammanhang främst måste lyftas fram emellertid försörj-detta är

ningen riskkapital till företagens verksamhet.av
finansieringsformer till statligOlika står buds. Flera dessa harav

anknytning. handlar Närings- och teknikutvecklingsverketsDet om
sju teknikbrostiftelserna,produktutvecklingsstöd, de In-NUTEK: s
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dustri- och nyföretagarfonden, portfölj förvaltningsaktiebolagen Atle
AB och Bure AB och direktinvesterandede riskkapitalbolagen,
Företagskapital deAB, regionala utvecklingsbolagen tidigare ut-
vecklingsfonderna Norrlandsfonden.samt

det följandeI redogörelse för finansieringsformerde ochges en
anknytningKfinansieringsorgan har statlig Inom försom ramen re-

gionalpolitiken kan statligt stöd lämnas till företag i vissa delar av
i form lånlandet och bidrag. Detta stöd uppgår till totaltav ca

miljarder kr är.2 per
Här kan regeringen inämnas 1995 års budgetproposition haratt

föreslagit ytterligare tillväxtbefrämjande åtgärder 100 milj. kr,om
engângsvis, för kompetensutveckling inom små och medelstora
företag inomInsatsen sker för regeringens särskilda sats-ramen
ningar tillväxtstimulerandepå åtgärder och skall bekosta uppbygg-
nad nätverk för bl.a. öka företagens tillgång till teknik,attav ny

arbetsorganisationmetoder, Vidare föreslås 200 milj. krattm.m.
anvisas för främjande kvinnors företagande.av

regionala utvecklingsbolagenDe

proposition3Under riksmötet 199394 behandlades ombil-atten om
regionala utvecklingsfondernada de till regionala utvecklingsbolag.

regionala utvecklingsbolagenDe skall enligt regeringens förslag ha
i Verksamhetsinriktning de regionala utveck-stort sett samma som
lingsfonderna övergripandehar. De målen skall främjaatt ut-vara
vecklingen konkurrenskraftigt näringsliv och nyföretagande.ettav
Målgruppen skall små och medelstora företag, där tyngdpunkt-vara

skall ligga på företag med färre 50 anställda. Informations-änen
rådgivningsverksamhetoch skall för alla företag iÖppen allavara

branscher, medan ñnansieringstjänsterna bör till företagavgränsas
med lönsamhets- tillväxtpotential.och framhållsDet också i förslag-

regionalade bolagen själva får de prioriteringargöraet att som er-
fordras.

Organisationen utformad med moderbolagär ALMI Före-ett -
därAB huvudägare i vilket näringslivetärtagspartner staten men-

skall ha aktivt regionalaDe utvecklingsbolagenett engagemang.

1 Förteckningen återgivande uppgifterär finns i bet. l99293:NU25ett av som s.
20-26.
2 Prop. 199495:100 bil. 13.
3 Prop. 19939440.
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in-regionalamajoritetsägare, delsdelsskall ägas staten avsomav
Näringsutskottet fram-landsting och kommuner.främsttressenter,

betänkande möj-regionala intressenadeviktensitthöll i att gesav
riksdagenocksåUtskottet föreslogtill inflytande.ligheter att genom

styrelserepresentation i de regionalaförordaskulleuttalandeett en
jämtStyrelsen bör beståutformning.följandebolagen ett an-avav

i för-regionala delägarehälften ochdärtal ledamöter, staten utser
Ordförandenden andra hälften.ägarkapitaltill insatthållande utser

i styrelsen.bland demskall representerar statenutses som
juliden 1994.startade sin verksamhet lregionala bolagALMI:s

i Kristianstads ochvarje län förutomi23 bolag,finnsDet ett
i bolagenbolag. StyrelsernaharMalmöhus län, gemensamtettsom

Tillförvaltning.näringslivför såvälföreträdarebestår somav
fmansieringssak-projektledare ochkonsulter,knutnabolagen är

omfattar 500Organisationenkunniga. personer.ca
småföretagsamhetgod politik föruttalatRegeringen har att en

aktivakommerföreträdare närabl.a.påmåste bygga att statens
fördelar. Re-därför har klararegional strukturochföretagare att en

tillsuccessivt utveckla ALMIdärförgeringen ettatt nav,avser
samlas s.k.Delokala insatser kanregionala ochvilketkring ny-

in-successivtföretagare börtill kvinnligalånenföretagarlånen och
Vidare ALMIñnansieringsverksamhet. förutsättsi ALMI:stegreras

teknisk-vetenskapli-Sverigesmedfördjupa sitt samarbetehandefter
attachéverksamhet STAT T.ga

nyföretagwfondenIndustri- och

utvecklings- ellerprojektfas, företagsstart ochskedenolikaI ex--
Industri- och nyföretag-frånföretag erhålla stödpansionsfas kan-

utvecklingsarbete, Indust-för industriellttidigare Fondenarfonden
19793. Regering-stiftelse inrättades ärFondenrifonden. är somen

och styrelse.fastställer stadgar utseren
mil-kapital 2,4förfogapå siktFonden kommer över ettatt ca

Industrifonden. Denfrånmedel kommerHälften dessakr.jarder av
Småföretagsfonden. Verk-från Stiftelsenskall kommahälftenandra

1 199394:NU11.Bet.
- 199495400 bil. 13.Prop.
3 415.1978792123, NU 59, rskr.Prop.
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skall bedrivas så fondens kapital längre periodsamheten överatt en
realt oförändrat.behålls

tillIndustri- och nyföretagarfondens verksamhet med stöd pro-
duktutveckling marknadssatsningar skall i första inriktasoch hand

innovativa små och företag med tillväxtmöjligheter.på medelstora
villkorslånFinansieringsformerna skall främst ha formen ochav

Även företag ikapital royalty. befintliga kan komma fråga förmot
stöd.

beslutsinstansIndustri- och nyföretagarfonden central detär när
Vid beredningen ansökningar nyfö-nyföretagarlånen.gäller av om

fonden med sådana regionalaretagarlån samarbetar harorgan som
området, regionala utvecklingsbolag, handels-kompetens på t.ex.

Ävenoch banker. den löpande uppfölj-nyföretagarcentrakamrar,
olika låneärenden kan delegeras påningen sätt.sammaav

direktinvesterande riskkapitalbolagPortföljförvaltningsbolag och

miljarder kr de förutvarande löntagarfonderna6,5Sammantaget ur
portföljförvaltningsbolagnyinrättade och direkt-tillförts tvåhar sex

riskkapitalbolagl.investerande
Portfölj skall i första hand bidra till ñnansier-

befintligariskkapitalbolag, såväl Vart ochingen ettsom nya. avav
disponeradeförvaltningsbolagen vid kapital påportfölj 2,2starten ett

också möjlighet lämna lånegarantier.miljarder kr. Bolagen har att
Förvaltnings AB Atle och Förvaltningstvå bolagen, ABDe

respektivei Stockholm Göteborg. Staten delägareBure, har ärsäte
olikaoch aktierna förvaltas ñertal främsti bolagen ett organ,av

och Industri- och nyföretagarfonden.ALMI Företagspartner AB
Riskkapitalbolagen vidare på bolag tidiga-bygger statensex som

Riskkapitalbolagen i företagbildat. skall investera små ochre gen-
aktivt medverka till investeringsprojektens till-ägarengagemangom

vidare indirekta placeringar viaBolagen skall kunna göraväxt.
i börjariskkapitalbolag. och de bolagen hadeandra Vart ett sexav

kapital milj. kr.1993 på 400år ett egetav ca
anledningårs budgetproposition uttalas det finnsI 1995 att att nu

Burei tillgångAtle och Den deompröva statens engagemang som
användningstatliga aktierna kan komma till påutgör sättett annat

1 19929341, FiUProp.
2 199495100 bil. 13.Prop.
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riskkapitalförsörjningen till små och medelstoraför förstärkaatt
försäljningmedel hela eller delar detföretag. De stat-en av avsom

mening framföraktieinnehavet kan bör enligt regeringensliga ge,
erbjuda i tidiga utvecklingsske-användas för kunna företagallt att

Soliditeten förbättrar möjlighet-finansiering stärker ochden somen
drivas Industri- och nyföre-tillväxt. Verksamheten börför averna

tagarfonden.

produktutvecklingsstödNUTEK-s

föreliggertidiga utvecklingsskeden där det såvälföretagsl ett
kommersiell risk, stöd tillhandahållas NUTEK.teknisk kan avsom

alfårsutvecklingsprojektfinansiella stöd till deNUTEK:s avser
till stödja projekten så långt andraoch syftartidiga faserna attatt

ställning tilltillräckligt underlag för kunnafinansiärer har att ta
dem.

propositionen behandladesforskningspolitiska våren 1993denI
inomproduktutvecklingsstöd. Därvid påpekadesUTEK:sN att avan-

informationsteknologi, elektronik, bio-teknikområden såsomcerade
teknik forskning och kom-biomedicinsk mellanteknik och är steget

enligti många fall kort. Därför borde NUTEKmersiella produkter
tilluppfattning ökade för stödregeringens avsätta pro-resurser

teknikbaserade añärsverksamheter inom främstduktutveckling och
teknikområden. Enligt uppgiftprioriterade har NUTEKNUTEK:s

milj. kr för stöd till produktutveckling för budgetåret53avsatt ca
1993942.

vill-finansiella stödformer använder sigNUTEK ärDe som av
tillskott royaltyavtal och garantier. Inom produktut-korslån, mot

uppñnnareför-vecklingsomrâdet samarbetar NUTEK med Svenska
utvecklings-Industri- nyföretagarfonden, regionalaeningen, och de

utvecklingsparker, vilkaoch s.k. teknopoler oftafondernabolagen
till högskolor, Ideon iknutna Lund.är t.ex.

Rådgivning till innovatörer ombesörjs de s.k. produkt-numera av
i varje län. Produktrådens verksamhet finansieras medråden ett-

regionala utvecklingsbo-bidrag från NUTEK länsstyrelser ochsamt
Statligt stöd lämnas till Svenska uppfinnareföreningen.lag. även

1 Prop. 199293170.
2 Bet. 199394:NU1l.
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Teknikbrostiftelser

Riksdagen beslöt våren 1993 skapa samverkansfunktioneratt nya
näringslivetl.universitethögskolor Enligtmellan och beslutet har

regeringen bemyndigats bilda stiftelser för ändamålet sjupå hög-att
Linköping,skoleorter: Lund, Göteborg, Stockholm, Uppsala, Umeå

Stiftelserna tillföras kapitaloch Luleå. skall påett sammantaget
miljard kr. Vid varje stiftelsehögst l skall det finnas licensför-en

medling, vilken skall ha till uppgift bistå forskare medatt patenter-
ing och ekonomisk exploatering forsknings- och utvecklingsre-av

Stiftelserna skall också kunna bistå företag i tidigasultat. utveck-
lingsskeden med finansiering. Regeringen fattade i början 1994av
beslut bilda de sju s.k. teknikbrostiftelserna.attom

Näringspolitiken medlemskapet ioch EU

fördjupade ekonomiska samarbetet mellan deDet västeuropeiska
förutsättningarnaförändrar för näringslivet och näringspo-länderna

litiken. banar för affärsmöjligheterDet ochväg öppnarnya nya
perspektiv. delar samhällsekonomin tidigareDe varitav som

internationellskyddade från konkurrens kommer med-genom
få vidkännas ökat omvandlingstryck.lemskapet ettatt

övergripande näringspolitiska syftet inreDet med den marknaden
varit främja strukturomvandling tillväxthar ochatt attgenom

underlätta rörlighet mellan länder tjänster och produk-av varor,
tionsfaktorer och skapa sunda konkurrensförhållanden.attgenom
Redan EES-avtalet Sverige del västeuropeiskblevgenom en av en

varför medlemskapetmarknad, inte innebar så förändringarstora
näringspolitiskti hänseende.

näringspolitik i tillEU:s syftar allt grad motverkahögre att en
snedvridning konkurrensen, det förekommerävenav om program
för sektorer har svåra omställningsproblem. tillStöd branschersom
minskar dock till förmån åtgärderför kan stärka konkurrens-som
kraften generellt. Detta i propositionen utvecklingbedöms vara en

ligger väl i linje med samhällets intressen.det svenskasom
på näringspolitikensStyrmedlen område generellt verkandeär

inte fasta på specifika regionala förhållanden.och Medlemskapettar
i påverkar dock bl.a. förändrade konkurrensförhållandenEU genom

olika regionernas förutsättningar för ekonomisk utveckling. Påde

1 199293470, NU 30.Prop.
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finns till följd medlemskapetnäringspolitiska området detdet av
användas på den regionala nivåinga styrmedel skallemellertid som

diskuteras.ansvarsfrågor behöverdäroch

Regionalpolitiken7.3.2

regionalpoli-i dag1960-talet introducerades detmitten årI somav
lokaliseringspolitik ambitionen sti-medbeteckningentik under att

därigenomsysselsättning i glesbygdsregionerna ochtill ökadmulera
inñyttningen till storstäderna. Under förstaminskatillbidra att

statligaantal verk frånutlokaliserades1970-talethälften ettav
verksamhet bedrevsregionala i landet. DennatillStockholm centra

decentralisering. Underoegentliga beteckningennågotdenunder
ersättning förinriktades politiken på finnadel1970-talets attsenare

basnäringarna gruvin-gått förlorade inomarbetstillfällende som
Tidigare verksamhetenvarvsindustri stålindustri. hadeochdustri,

industri.modernisera sådanutsträckning handlati större attom
regionalpolitikenarbetsmarknadspolitiken ochmellanSkillnaden

praktisk tillämpningRegionalpolitiken blev idärigenom.krympte
regionala arbetsmark-icke-permanentalösamedelalltmer ett att

tidigadetta under detSärskilt framträdande blevnadsproblem.
kortsiktigamedel hanteraRegionalpolitiken blev1980-talet. attett

överordnades tillväxtambi-fördelningsaspektenstrukturproblem och
tionen.

Regionalpolitikens mål

sin tillkomst på 1960-talet handlatRegionalpolitiken alltsedanhar
fördelning. Vilken dessa hartillväxt ochtvå saker: somavom

Regionalpolitiken har aspektvarierat tiden.har överbetonats, en
solidaritet med i olika avseendenuttryckakan sägas svagareensom

tillregionalpolitik stödstatsmakternasregioner. Genom ettges
väsentligtlevnadsbetingelserna där inte skallregioner för att vara

denuttrycks iblandlandet. Deti andra delaränsämre attsomav
arbete.fritt välja bostadsort ochmöjlighetenskilde skall ha att

regionalpolitiken skallföreställning ligger tankendennaBakom att
arbetstillfällendärigenom åstadkommanäringslivet förstödja att

erfordrassysselsättning. Deskapaeller på sättannat somresurser
landet. I den delenomfördelning övererhållesför detta genom en
Omfördelningfråga.nationell överregionalpolitiken uttaladär en
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landets regioner kan endast ske centrala beslut. regionalpo-Igenom
litiken finns således uttalad arbetslinje, det arbetstill-ären genom
fällen regionerna skall och människornaleva utvecklas och fåsom

inte främstsin utkomst, bidrag. Men generell näring-genom en
tillkortakommandenpolitiks i vissa regioner måste justeras genom

regionalpolitiska åtgärder.
tillAnledningen regionalpolitiska åtgärder erforderligaatt anses

näringslivsutvecklingen i eller flera regioner inteär att etten ger re-
från politiskasultat utgångspunkter godtagbart. Regional-som anses

politiken justering marknaden.är en av
borgerliga regeringenDen förra i sin regionalpolitiskaangav pro-

position det överordnande målet för regionalpolitiken skallatt vara
öka den enskildes möjligheter fritt väljakunna arbete och bo-attatt

stadsortl. Detta uppnås regionalpolitiken bidrar tillatt att ut-genom
livskraftiga regioner iveckla alla delar landet. Regionalpolitikenav

också medverka till likvärdigskall ekonomisk, social och kul-mer
olikaturell standard för landets delar.

målsättning sin iDenna har grund bl.a. den underlagsrapport
låg till grund för propositionen ioch vilken hävdas region-attsom

blialpolitiken bör utvidgas till politik i princip omfattar allaen som
landet regionalpolitikregioner i Med politik uttryck-avses en som

ligen beaktar den geografiska dimensionen.
Enligt utredaren finns det två för sådan vidgningargument en av
regionalpolitiskadet begreppet. För det första genomgår Sverige för

genomgripandenärvarande ekonomisk strukturomvandlingen som
innebär det råder osäkerhet i vilka regioner den framtida till-att om

Enligtkommer återskapas.växten kunskapenäratt rapporten om
kännetecknar regionervad med omfattande framtida nyföre-ettsom

dynamiskt näringslivtagande och bristfällig.ett
det andra understryker denFör aktuella ekonomiska situationen

i Sverige vikten så många regioner möjligt bidrar tillattav som
återskapa tillväxten. Utredaren hög tillväxt i enstakaattanser re-
gioner inte tillräcklig för återskapa den totala ekonomiskaär till-att
växten.

Utskottsmajoriteten sig till uppfattningenanslöt regionalpoli-att
tilltiken bör utvecklas bli politik bidrar till återskapaatt atten som

1 199394440.Prop.
2 1993:78, tillväxtfrämjande regionalpolitik.Ds En Rapporten har utarbetats av pro-

Regionalpolitiskafessor Jan-Evert Nilsson i samarbete med det rådet i vilket ingick
från olika utgångspunkter regionalahar kontakt med de utveck-närapersoner som

lingsfrágorna.

8 ISOMl
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menade utskottet,knyterlandet. Därmedi helatillväxten man an,
introduktionenmotiv låg bakomsamhällsekonomiskatill de avsom

tillbidrapolitiken förväntades1960-talet;lokaliseringspolitiken på
speci-harproduktion. Samtidigtsamladelandetsökaatt som man

återskapa denviktigtregioner detutpekadesatsningar på ärella att
utvecklingsmöjligheternaochi hela landetekonomiska tillväxten att

enligtfrämjas också,Härigenomtilllandeti alla delar tas vara.av
fördelningtill bättremöjligheternautskottet, resurserna.aven

ikritiseradesocialdemokratiska oppositionendåvarandeDen en
regionalpolitiken skallochregeringens förslagpartimotion attmenar

Till-valfrihet.rättvisa ochmål: tillväxt,övergripandetrestyras av
tillvara ochbefintligafrämjasskall atttasväxten att resursergenom
produktionen.förutsättningar förnaturligavidare påbyggerman

olikaarbeta i delarmänniskor bo ochmöjligt förskallDet attvara
rättvis jämntill ochmedverkaRegionalpolitiken skalllandet. enav

tillolika delar, där hänsynlandetsmellanfördelning tasresurserav
skallSkattefördelningenförsörja sig.förutsättningarskilda ut-att

in-har lägstinvånarnaregioner därså denformas att gynnar
betydelse för gles-sektor har störreEnkomster. stor gemensam

övriga landet.förlandsbygdenoch änbygden
regio-målsättning föri deninslagflerafinnsDet gemensamma

regeringen denborgerliga ochförordades dennalpolitiken avsom
Samtidigtoppositionen.socialdemokratiskadenföreslogs avsom

Socialdemo-olika faktorer.betoningenskillnader iskall noteras av
rättvis för-fördelningsaspekten;i frågatydligarekraterna enomvar

kombineras medmotionen,det iskall, sadesdelning resursernaav
öka tillväxten.satsningar på att

intelivskraftig region råderkännetecknarpå vadI ensomsynen
ha balans-Varje region börmeningsskiljaktigheter.några större en

fördel-sammansättning vadochbefolkningsutvecklingerad avser
Arbetsmarknadenkvinnor ochoch män.gamlamellanningen unga,

arbeten.varierat utbudtillräckligt ocherbjudaskall kunna ett av
kommunikationeri bostäder,forminfrastrukturenfysiskaDen av

i formvälfárdsmässiga infrastrukturenmed densamspelaskallm.m
fritidsaktiviteter.utbildning, kultur ochvård,av

regionalpolitikenoch denlillaDen stora

medelmed demarginellt lösaskan endastproblemenregionalaDe
Åtgärder poli-inom andraregionalpolitiken.förtill budsstårsom

regionalpolitik-lilladenviktiga.väl så Begreppentikområden är
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en och den regionalpolitiken har för klarläggastora myntats att
de regionala aspekterna varje politikområde.snart sagtav

lillaDen regionalpolitiken de regionalpolitiskautgörs medelav
statsmakterna anvisar för olika stödåtgärder och redovisassom som

nedan. Det sigrör 2,5 miljarder kr.sammantagetom ca
regionalpolitikenDen tidigareär, destora överväg-sagts,som

anden inom andra politikområdengörs beträffande de regionalasom
konsekvenserna olika politiska beslut. Varje myndighet harav en
skyldighet sådana konsekvensbedömningargöra i sitt besluts-att
fattande. NUTEK har i studie statsbudgetens regionala fördel-en av
ning nedbrytning huvuddelen såväl inkomst-genom en av av som
utgiftssidan i statsmakternas budgetbeslut visat hur hämtasresurser
från och till beslutlämnas regionerna politiska Sammantag-genom .

det sigrör är nästan 200 gångeret destörre änom resurser som
anvisas för den lilla regionalpolitiken. Den målsättningsom som

statsmakterna uttalar för regionalpolitiken får den storaanses avse
regionalpolitiken och således i hela det politiska besluts-stort sett
området. detI perspektivet kan den regionalpolitiska medelsarsena-
len ochsägas omöjlignästan komprime-enormt stor attvara ge en
rad beskrivning av.

Regionalpolitikens medel

De instrument anvisats för den lilla regionalpolitiken bestårsom
i huvudsak olika ekonomiska stödformer och det kring dessaärav

den följ sigande redovisningen uppehåller Flera underlags-som av
studierna till den regionalpolitiska propositionen visade bl.a. på all-
varliga samordningsbrister mellan olikade nuvarande regionalpoli-
tiska stöden.

I fråga stödberättigad verksamhet gjordes följande uttalandeom
i proposition1994 års regionalpolitiska

Liksom hittills skall i princip alla verksamheter kan pä-typer av som
i frågaverkas lokalisering eller omfattning eller bedöms få väsentligom

betydelse för näringslivet i region eller har särskild regional-en annars
politisk betydelse, kunna få regionalpolitiskt företagsstöd. Endast i un-
dantagsfall skall stöd kunna lämnas till verksamheter inte bedriversom
konkurrensutsatt verksamhet på marknadsmässiga villkor.

1 statsbudgetens regionala fördelning, NUTEK B 1994:3.
2 Redovisningen bygger 199394:AU13bet. med anledning den regionalpolitis-av
ka propositionen.
3 Prop. 199394140 106.s.
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vissa delarinsatser harregionalpolitiskasamhälletsFör styraatt
metod har använtsstödområden. Dennaklassificeratslandet somav

Inplaceringeninfördes.regionalpolitiska stödet orterdetalltsedan av
vissaomfattningenochpå karaktärengrundasstödområdeni av

stödområde ochi 1indelninggällernärvarandeFörproblem. en
regiona-de störstastödområdevarvid 1stödområde 2 representerar
tillfälli-iinplaceramöjlighetharRegeringenproblemen. orterla att

stödområden.ga
anfört denbudgetpropositioni 1995 årsharRegeringen att avser

samlat förslagmedkompletteringspropositioneni ettåterkommaatt
bedrivasl. enskildaDeregionalpolitiken skallframtidadentill hur

beräknade be-medtagitsdärförharregionalpolitiska anslagen upp
avvaktanimånaderför 18miljarder kr3,5sammanlagtlopp --

förslaget.samladepå det

utvecklingsbidragLokaliseringsstöd och

omfattarföretagsstödregionalpolitiskt1990:642Förordningen om
tilllånsysselsättningsbidragutvecklings- och samtlokaliseringsstöd,

sammanfattan-Lokaliseringsstöd denärinvestmentbolag.regionala
ochlokaliseringslânlokaliseringsbidrag ochpåbeteckningende av-

Lokaliseringsbidragmaskiner.ochi byggnaderinvesteringarser
ioch% kostnadernamed högst 35stödområde lämnaslikan av

%.20med högststödområde 2
utgå med högstUtvecklingsbidrag, kan procentsatser somsamma

i formstöd lämnaskanlokaliseringsbidrag. Dessutomförgäller av
uppgå till högstkunnaskall tillsammansbidragochvillkorslån. Lån

särskildaintefårUtvecklingsbidragetinvesteringen.% utan50 av
000 kr.överstiga 500skäl

varjeförfemârsperiodutgår underSysselsättningsbidrag nyen
ochstödområde 1kr i250 000sammanlagttillårsarbetskraft sam-

stödområde 2.i000 kr150manlagt
regionalpolitiskinfördesinvestmentbolagregionalatillLån som

expansion småfrämjastödetSyftet med är1982.stödform att aven
till-ökagelsstödområdenainomföretag attmedelstoraoch genom

tillföra företagenkapital, delsriskvilligtprivatpå attgången genom
normaltstorlek harLänetsledningskunnande.i formkompetens av

aktiekapital ägarnadetsågånger satttill tvåvarit stort somsomen

1 bil. 11.199495400Prop.
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subventioninledandekompensation för dennaSomin i företaget. en
eventuell värdetillväxt.villkor få delställthar attstaten avsom

Driftstöd

sociala avgifter ochnedsättningi formDriftstöd kan avges av
transportstöd.

till till viss delsocialavgifter syftarnedsattamedSystemet att
merkostnaderför deföretagenkompensera permanenta som upp-

1990:912geografiska läget. Lagendetpå grundkommer omav
förordningen 1990:983avgiftersociala ochnedsättning omav

verksamheten.sociala avgifter reglerarnedsättning av
i stödom-socialavgifter tio procentenheterNedsättningen ärav

för vissa branscher,stödområde 2i delenråde ochl större t.ex.av
pension-uppdragsverksamhet hotell-,skogsbruk,jordbruk och samt

campingverksamhet.ochats-
näringslivet iår för Norr-infördes 1971Transportstödet att ge

möjligheter bedrivastödområdetdelarangränsandeland och attav
likartade demförutsättningar,verksamhet under ärsin mersom

landet.näringslivet i andra delarförgäller avsom
Stiftelsenföretagsinriktade stödåtgärder finns.Ytterligare några

nordligaste länen.verksamhet i de fyrabedriverNorrlandsfonden
olikarisklånefinansieringhuvudsakligenbestårVerksamheten avav

kvinnors före-skall också verka förFondennäringslivsprojekt. att
tagande ökar.

möjligheterna till tidig finan-också förstärkaRegeringen attavser
prioriteraderegionalpolitisktteknikprojekt inom desiering om-av

rådena.

Regionalpolitikens organisation

existens30-årigadessRegionalpolitiken hela tiden under närahar
statliga för-ombesörjtsochstatlig angelägenhetvarit uttalat aven

valtningsmyndigheterl. centralaUppgiftsfördelningen mellan den
Initialttid.radikaltnivån förändrats överregionala haroch den

inriktning på loka-politik medbedrivencentralthandlade det om en
industriföretagen.främst deolika verksamheter, störreliseringen av

träffadeföretagsledningarna över-ochregeringenOfta det somvar

1 regional politik, 1993.SvenskAldskogius.Göran
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enskommelser företag skulle förlägga sin verksamhet.ettom var
mild form etableringskontroll sin före-och hadeDetta var en av

diskussioner sig formligagångare i tidigare skulle ägnastatenom
lokaliseras. ingetbeslut verksamhet skulle Därav blev utanvarom

mildarei stället etablerades den form styrning samrådetav som
i kombination med möjligheter till statligt tillinnebär stöd etabler-

iingen. betydelse sammanhanget också de olika kommuner-Av var
möjligheter erbjuda service möjligheteroch andra föratt ettnas

förlägga sin till minstföretag ville verksamhet kommunen. Intesom
till betydelse. Förhandlingsuppgörel-tillgången bostäder storavvar

mellan regeringen och företagen har förekommit ävenser senare
omfattning.i väsentligt mindremen

myndighetsniväPå central det Arbetsmarknadsstyrelsenvar som
handläggningen regionalpolitis-fram till år 1983 svarade för detav

innefattande investeringsstödka företagsstödet, såväl sysselsätt-som
År överfördes beträffande företags-ningsstöd. 1983 beslutanderätten

industriverk, gick istöd till dåvarande Statens NUTEKsom upp
1991.

regionalpolitiska transportstödet administrerades fram tillDet
Transportrådet, varefter uppgiften överfördes till NUTEK.1991 av

särskild regionalpolitisk nämnd finns sedan knuten tillEn 1993 NU-
uppgift i regionalpolitisktmed råd fråga företags-TEK att ge om

ingår företrädare för politiska partierna,stöd. I nämnden de fack-
liga organisationer och näringslivsorganisationer.

regionalpolitiskt stöd fattas länsstyrelsen,Beslut NUTEKom av
regeringen. Efteroch hand har länsstyrelserna kommit föratt svara

allt andel besluten. Under budgetåret 199293 uppgickstörreen av
avgjorda till %länsstyrelsernas andel de ärendena 84 och andel-av

beviljade till % milj.det totalt stödbeloppet 50 237 kr.en av
i tillLänsstyrelserna kan dag besluta stöd företag där den totalaom

investeringen uppgår till milj. regionala utvecklingsfond-20 kr. De
följa regionalpolitiskahade länge för hur detattetterna ansvar upp

till användning period fonderna ock-stödet korn och under hadeen
för bevilja stöd i fonn s.k. regionalpolitisktså ut-ansvaret att av

vecklingskapital. Utvecklingsfonderna övergick tillsedermera att
i småföretagsfrågor vid sidan sin långiv-fungera konsultsom av

ning. stället kan länsstyrelserna har på regionalI sägas att ansvaret
nivå i regionalpolitiskaför allt det stödet.rörstort sett som

ekonomiska disponerade förDe länsstyrelsernaresurser som re-
gionalpolitiskt uppgick till 950stöd under budgetåret 199192 ca

milj. kr gick tillmilj. kr. De beloppen mellan 115 och 145största
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de fyra nordligaste länen. båda SkånelänenDe Hallands länsamt
minstfick med vardera milj.5 kr.ca

Regionalpolitiken och medlemskapet i EU

regioner befinner sigEU:s länder och på olika ekonomiska nivåer
har därmed skilda förutsättningaroch del de positivaatt ta av

effekter den inre marknaden kan förväntas föra med sig. I vissasom
fall genomförandet inrekan den marknaden innebära sväraav
påfrestningar för de regionerna. För stärka gemenska-svagaste att

minska klyftornaoch mellan de olika delarna unionen ärpen av
därför regionalpolitiska insatser prioriterade i EU:s verksamhet.

Regional utjämning åstadkoms dels de åtgärdergenom som
själva vidtar, dels insatsermedlemsländerna de viagörsgenom som

budget med de strukturfonderna.EU:s s.k. I EU:sgemensamma
strukturpolitikenmedlemsländer inriktas på s.k. mål, vilka före

följandeSveriges medlemskap avsåg insatser:
främja utvecklade regioner,att svagt

regioneromstrukturera med industrier på tillbakagång,2. att
långtidsarbetslöshetbekämpa och underlätta ungdomarsatt

inträde arbetsmarknaden,
vid nedläggningar arbetsplatser produktionsföränd-4. ochatt av

utbildning,ringar stöd till omskolning och kompetens-ge
utveckling arbetskraft,av

främja omstrukturering jordbruket,5a. att av
utveckling5b. underlätta landsbygden.att av

Vid svenska medlemskapsförhandlingarnade med EU var en
viktig utgångspunkt, särskild hänsyn måste till specielladeatt tas
förhållanden kännetecknar regionalpolitiskade särdragen isom

vilka inte fannslandet, i EU:s dåvarande regelverk. Detupptagna
gäller främst glesheten och de långa avstånden. Ett mål,nytt

mål införas avgränsning enligt kriterietbenämnt kom och skeratt
invånare kvadratkilometer. geografiskahögst 8 Det områdeper som

i vårt land berörs detta mål sammanhängande, och sträckerärav
sig från Torsby kommun i Värmlands län längsutnorr norra

inlandNorrlands för sluta i Tornedalen.att
geografiskt tillMålen 5b och 6 avgränsade, medan stödär

mål och i huvudsak direkt geografisk5a lämnas kopp-utan
ling. i delar jämställt med mål Såväl indelningarMål 6 allaär

ekonomiska perioden 1995-99.som ramar avser
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inne-träffats mellan Sverige och EUöverenskommelseDen som
milj. från budget för årmål 6 370 kr EU:sbär för avsättsatt ca

%räknas för år 1999 25Beloppet kommer1995. attatt caupp vara
miljarder2-5b anvisats 2 krmålen harhögre. För en ram om ca

Även perioden såkommer öka underför är 1995. denna att attram
% Fördelningen på de olika målen10 högre.den år 1999 knapptär

geografiska avgränsningen målen 2 ochförst denkan göras när av
kommissionen förslag Sverige.fastställd. Detta5b görsär avav

åtgärder-i form bidrag ochfrån strukturfonderna lämnasStöd av
prioriteringar. Bidragenlinje nationernasligga i medskall egnana

förutsättning för fåinsatser.inte ländernas Enfår ersätta attegna
strukturfonderna dessa kompletteras medmedel fråndel är attav

strukturfon-förenklat kanfinansiering. Någotnationell säga attman
förfinansierar halva kostnadenberört land varderaderna och ett

projekt.
nationellmöjlighet bedrivaharMedlemsländerna att en egen

anpassningarregionalpolitiska åtgärder ochregionalpolitik i form av
utbildnings- kommunikations-inom ocholika sektorer,inom t.ex.

vissa förutsättningarfår stöd till företag underVidareområdena.
regioner.i vissalämnas

sig Sverige utforma alltEES-avtalet förbandRedan attgenom
rättspraxisenlighet regler och dentill företag i med destatsstöd

förbjuder i principinom Statsstödsreglernautvecklats EU.som
inne-kommersiell verksamhet. Reglernasubventioner tilloffentliga

med naturkatastrofer,samtidigt för stöd i sambandundantaghåller
Medlemsländernaregionalpolitiskt stöd.social karaktär ochstöd av

aktiv regionalpolitik i formbedrivaenligt dessa reglerkan aven
karaktäriserasföretag i områdenstöd tillolika typer avsomav

för glescapita arbetslöshet. Gränsenlåg BNP och högfrämst per
inv.km2till införandetbefolkning har 12,5 ett nyttsatts avgenom

glesbygdskriterium.
ochuppgift tillämpa StatsstödsreglernakommissionensDet är att

svenskaframkommit, denöverläggningarna harvid svenskade att
gäller denbedrivas i princip oförändrad vadregionalpolitiken kan

omfattningen.geografiskatotala
glesbygdskriteriet kommissioneninförandet har ävenFörutom av

förutsättningar, godkänna förekomstenunder vissabeslutat, att av
avgiftersocialai form transportstöd. Också nedsattadriftsstöd av

förvillkor gällerde lämnas underkan godkännas samma somom
transportstöd.
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övergångsperiodi Sverige på tvåmedlemskapet EU fickEfter en
vissa stöd. Bl.a. kommergenomföra justeringar iår för trans-att

i Värmlands och Kopparbergs län.avvecklas delarportstödet att av
specielladriftsstöd till branscher,bl.a.Vidare krävs t.ex.att

regering-förhandsamnälas. Enligtbilindustrin, måstevissa delar av
bli nödvändigt medinte det kanbedömning det uteslutaskan attens

justeringar företagsstöden.ytterligare ivissa

Arbetsmarknadspolitiken7.3.3

arbetsmarknadspolitiska åtgärderpolitikområde dehörTill detta
för-bidrag till Samhall ABstatsbudgeten,finansieras över samtsom

AMV, dvs. Ar-Arbetsmarknadsverketvaltningskostnaderna för
arbetsförmedlingar, arbetsmark-AMS,betsmarknadsstyrelsen

ingår också arbetsmark-länsarbetsnämnder. Härnadsinstitut och
finansieras arbetsmarknadsfondenåtgärdernadspolitiska som av

arbetslöshetsersättning, kontant arbets-uppgifter förliksom fondens
utgifterpermitteringslön. Vidare ingår demarknadsstöd och som

arbetslivsfondenarbetsmilj ochöfondenlönegarantifonden,belastar
avveckling.under

uppgåarbetsmarknadspolitiken beräknasförutgifternatotalaDe
199495. Till detta skallunder budgetåretmiljarder krtill 106ca

utbildningsinsatserför ochmiljarder kr7,8 avsättsläggas extrasom
Områdetframför allt arbetsmarknadsskäl.underhåll vägar ar-avav

politikområdet ochbetsmarknadspolitik blir härmed det näst största
%ojämförligt år. Ca 45snabbast underhardet växt avsenaresom

arbetsmarknadspolitikutgifter för ändamåletstatens m.m. avser
arbetslöshetsersättning, arbetsmark-kontantkontantstöd t.ex.som

lönegarantin. %Ca 25och ersättning frånnadsstöd KAS avser er-
i arbetsmarknadsut-utbildningsbidrag vid deltagandesättning med

arbetslivsutveckling ALU. Av deungdomspraktik ellerbildning,
utbildningskostnaderutgifternaåterstående merparten samtavser

arbetsgivare vidoch privatastatsbidrag till statliga, kommunala an-
lönebidrag eller rekryterings-beredskapsarbete,ordnande bl.a.av

stöd.
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Arbetsmarknadspolitikens mål

Arbetsmarknadspolitikens syfte och mål påverka förhållandenaär att
arbetsmarknaden dels väl fungerande platsförmedling,på genom en

försök utbudet arbetskraft till dendels attgenom anpassa av
stödjarådande efterfrågan och dels och vidtaga åtgärderattgenom

sysselsättningsskapande karaktär. Omfattningen och inriktningenav
arbetsmarknadspolitiska varierar konjunktur-åtgärderna meddeav

blir uppgiftenmed hög efterfrågan på arbetskraftI lägeett na-en.
vidtaga åtgärder för undvika kostnadsstegring-turligen främst att att

arbetskraftsbrist.llaskhalsproblem på grund I lågkon-och avar
inriktasjunktur får uppgifterna främst på vidmakthålla och ökaatt

utbildningsin-arbetslösas kompetens och arbetsförmågade genom
konjunkturlägeoch tillfälliga arbeten. Oberoende detärsatser av

arbetsmarknadspolitiken främjauppgift för syssel-därutöver atten
arbetshandikappade andrasättningen och utsatta grupper.av

Arbetsmarknadspolitikens medel

instrument står till buds på det arbetsmarknads-mångfaldEn av
uppfinningsrikedomenändras efter hand ochpolitiska fältet. De är

förteckning arbetsmarknadspolitiskaredovisas i deNedanstor. en
i står till buds och hur många syssel-medel dag personer somsom

åtgärder liksom kostnaderna för åtgärderna.dessasätts genom
försäkringsliknande trygghetssystembör detFörst nämnas som

ekonomiskt till den drabbats arbetslöshet ochstöd som av somger
till individen. Utformningen ersättningsreglernadirekt riktar sig av

Diskus-partipolitiska meningsskiljaktigheter.fråga medär storaen
ersättningsnivå ersättningstid.sionen bl.a. och Det häv-handlar om

minska denregler i dessa avseenden tenderardas generösa attatt
anställning.aktivt för fåarbetslöses benägenhet arbeta attatt en ny

till väsentligt ökadeperiod arbetslöshet förefaller ledalångEn av
på få fotfäste på arbetsmarknaden.svårigheter att nytt

arbetsmarknadspolitiska omfatt-givet åtgärdernasdeDet är att
arbetsmarknaden. Omfatt-ning varierar i takt med förhållandena på

högkonjunktur i situationinsatserna mindre i denningen på änär en
år. Också inriktningen påvarit förhärskande under antalettnusom

Även högkonjunkturkonjunkturläget. underinsatserna präglas enav
omskolningiarbetssökande och behovfinns arbetslösa, avpersoner

i arbetsmarknadsutskottets be-arbetsuppgifter. Det påpekasför nya
strategisk betydelsesärskilt utbildningsinsatserna ärtänkande att av
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i strävandena åstadkomma fungerandeväl arbetsmarknad. Iatt en
konkurrensutsatt näringsliv förändras förutsättningarna ganskaett

Utvecklingensnabbt. generellt kunskapssamhällemot ettanses
där behovet väl utbildad personal ökar. Detta behov kan emeller-av
tid inte tillgodoses enbart de ungdomar lämnar detgenom som re-
guljära utbildningsväsendet för gå i arbetslivet också deatt ut utan

sigredan befinner på arbetsmarknaden utbildas.behöver Ut-som
ifrån internationella jämförelser från ñera håll bedömningengörs av

kraftigt ökat inslag återkommande utbildning. åtgärderDessaett av
behöver inte ske uteslutande i det allmännas regi via arbetsmark-
nadspolitiken, verksamheten framdeles kraftigtäven ökar i be-om

också initiativ fråntydelse, såväl arbetsgivareutan genom som an-
ställda.

Vilket bör åvila det allmänna erbjuda utbildningsmöj-attansvar
vilken administrativligheter och på nivå skall dessa initiativ tas

Utbildningens roll i den regionala utvecklingen behandlas i ett annat
kapitel.avsnitt i detta Det emellertid viktigtär här klargöraatt

frågor näringslivetsambandet mellan och sysselsättningenrörsom
utbildningen inomoch den roll kan spela såväl näringspolitiken som

regionalpolitiken.arbetsmarknads- och Det hävdas utbildningsni-att
vän på arbetskraften den helt faktorn för regionalaavgörande denär
utvecklingenl. Från utgångspunkter måste också slås fast ut-samma
bildningens betydelse för hela landets ekonomiska utveckling och
konkurrensförmåga.

åvilar rimligen huvudmännen för utbildningDet på olika nivåer
för bra utbildning erbjuds. Genom denattatt ta senasteansvar en

högskolereformen har universiteten och högskolorna fått ökaden
självständighet och därmed också ökat för forskningett attansvar
och utbildning håller hög hindrar intestandard. Detta andra in-att

på arbetsmarknadspolitikens område kan samverkatressenter t.ex.
med högskolorna och beställa utbildning. fungerandeEtt försystem
uppdragsutbildning tillbakasedan flera är etablerat på mångaär
håll.

Regeringen ihar 1995 års budgetproposition föreslagit bl.a. att
anställningsstöd inrättas vid fast anställning arbetslösa,nyttett av

samtidigt rekryteringsstödet riktas dem eller riske-ärmotsom som
långtidsarbetslösabli Vidare har föreslagits omfatt-ökadattrar en

ning utbildningen vidoch regler utbildningsvikariatgenerösareav

1 regionalaSe Lars Nordström, Högskolornas roll, 17 ff., Urban Dahllöft.ex. s.
regionalaoch Lars Nordström, Högskolornas roll, 1993.

2 bil.Prop. 1994952100 ll.
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erbjudandefåbör kunnaså ungdomarökade insatser ettattsamt
arbetslöshet.inom 100 dagars

organisationArbetsmarknadspolitikens

organisationen deuppvisar den enklastepolitikområde treDetta av
utfor-denföga förändrad sedanOrganisationen ärstudera.härsom

myndighetsnivå detefterkrigstiden. På central äri börjanmades av
regio-Påhar sektorsansvaret.AMSArbetsmarknadsstyrelsen som

nivå arbetsförmed-lokallänsarbetsnämnderna ochnivå ñnnsnal
lingarna.

huvudsakligenåtgärderna beslutasarbetsmarknadspolitiskaDe
till nämndernaResurstilldelningenlänsarbetsnämnderna.länsnivå i

iarbetsmarknadssituationen länen.och baserasAMSbeslutas av
förfördelningen medelregionaladenuppgifternaDe senaste avom

B 2-an-budgetåret 199394åtgärder förarbetsmarknadspolitiska
budgetåret 19932-anslagetbudgetåret 199495 Aförslaget, avser

kraftigt frånvarierarlänjuli-maj. Fördelningenperioden94
miljar-län och 2,4till Stockholmsmiljarder kr2,7näramestsom

milj. i500 kr Jämt-till lägstlän nedMalmöhustillder kr ensom
lands län.

arbetslivsut-kostnaderna förmedArbetsmarknadsfonden belastas
respektivetill A-utbetalasutbildningsvikariat. Medlenveckling och

resursfördelningen på läns-uppgifterinte finnsvarför detkassa om

mva.

imedlemskapet EUArbetsmarknadspolitiken och

huvudsakligeninom EUutformningArbetsmarknadspolitikens är en
arbetslös-bekämpatillväxten ochökaangelägenhet. Attnationell att

föränd-varför någraområden,prioriteradeinom EUheten är även
föranledd med-intepolitiken områdetpå äri svenskaringar den av

in-nationellakompletterar demål 3Strukturfondernaslemskapet.
ungdom-inte minst blandsysselsättning,utbildning ochförsatserna

ar.
anpassningdelför svenskEES-avtalet skeddeRedan engenom

ocharbetsrättsområdenaarbetsmiljö- ochinomregelverktill EG:s
förväntasMedlemskapetrörlighet.områdetsåvitt personersavser

områden.dessaförändringar inomnågramedförainte
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närings-,aspekternaregionalaDe7.3.4 av

arbetsmarknadspolitikochregional-

politikområdenas mål-behandladede härsigförhållerHur trenu
samband ochföljandeskiss visarsnabbvarandra Entillsättningar

hållbarlångsiktigttillväxt,komponent ärEnsärdrag. engemensam
miljömässigtochi socialtekonomiskt ävenutveckling i främst men

på arbets-situationsvårai dagensutgångspunktMedavseende.
Översysselsättning.till ökadnyckelntillväxtenmarknaden är

helt bero-verksamhetsinföroffentliga sektorndenhuvud ärtaget
förmår skapa.näringslivetekonomiskadeende resurser somav

erforderligademöjligt hämtatid detbegränsad ärUnder att re-en
låneñnansieringi långa loppet ärdetkällorandra menursurserna

framkomlig väg.ingen
välmarknad fungeraringenfaktum utanväl käntDet är attett

intebetyderDettainstitutionellaochbeslutpolitiska arrangemang.
fungera. Detmarknadensför sättbrabeslutpolitiska är attallaatt

ochstyrningpolitiskmellanavvägningsvårgångermångaär en
godaskapauppgiftNäringspolitikens ärfrihet. attmarknadens

utvecklingförnyetablering ochnäringslivet, förförutsättningar för
industrina-sighävdamöjligheterSverigesexpansion.och att som
avhängigaprimärtinternationell konkurrens ärhårdarealltition en

närings-dei sinpåverkasdessaframgångar, turföretagens avmen
faktorersig allmäntförhållandena. Det rör settpolitiska somom

förändringar kan konstateras.också snabbasiktlångpåverkar men
ide-näringspolitik skallframgångsrikperspektivetlångai detEn

fram-avseendeni andravinstgivande och ävenåstadkommaalt sett
arbetstillfällen, godlivskraft,godmedgångsrika företag trygga en

Verksam-nyttjandeocharbetsmiljö naturresurserna.ett varsamt av
tillräckligt antalomfattningenvidare ha denskall stortettheten att

förhåll-ilandetfördelade överoch dessafinns ärarbetstillfällen att
idealtillståndsådantKandemografiska mönstret.till detande ett

åtskilliga detnäringspolitiken löstvidmakthållas haruppnås och av
regionalpolitiksärskildNågonproblem.samhälletsmoderna stora

erfordrasalla delari landetsutvecklingenstödjasikte på atttarsom
männi-hjälpaarbetsmarknadspolitik förbehövshellerinte. atten

praktiskaAvVerklighetenarbetslivet. är tyvärrin iskor en annan.
politik-mål inomalltför komplexainte ställa ettskäl kan uppman

orealistisk. När-förbliridealmodell ochOvanstående ärområde.
för-generellatill skapadärför begränsatsmål haringspolitikens att
för-och dennäringsverksamhetframgångsrikutsättningar för en
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fogar inte instrumentdeöver kan hantera de geografiskat.ex.som
skillnaderna i vårt land eller de konsekvenser förändringar isom
näringsstmkturen får för arbetsmarknaden. För dessa problem er-
fordras regionalpolitik och arbetsmarknadspolitik med delvisen en
andra målsättningar för näringspolitiken.än

framgångsrikJu näringspolitiken desto mindreär, omfattan-mer
de blir uppgifterna för arbetsmarknadspolitiken. Regionalpolitikens
uppgift justera deär obalanser den ekonomiska utvecklingenatt som
kan upphov till. Med regionalpolitik förstås här den lilla regio-ge
nalpolitiken även väl kan tänka sig intensifieradom man en upp-
märksamhet på den regionalpolitiken de regionalastora attgenom

föraspekterna den offentliga politiken i får betydelse.störrestort
så djup lågkonjunkturI vårt land genomgår blir på-en som nu

Ävenfrestningarna regional- och arbetsmarknadspolitik.stora
skillnaderna mellan regionerna i fråga sysselsättning ochom om

liknande fortfarande arbetslöshetenär är problem förstora ett
samtliga regioner i landet. Det blir då naturligt och nödvändigt att
arbetsmarknadspolitiken får generell inriktning, eller i varjeen mer
fall ökat för landets alla delar, i syfte öka sysselsätt-ett attansvar
ningen hela landet. Påöver ställssätt generella krav påsamma mer
regionalpolitiken, vilket sig uttryck i målformuleringen regio-tar att
nalpolitiken skall politik för alla landets regioner, vilket harvara en
redogjorts för ovan.

emellertid viktigtDet klart isärär hålla dessa politikom-att tre
råden. Som de kommer till uttryck i form målformuleringarav ovan

olika målär uppställda för de olika politikområdenaär ochsom
olika styrmedel står till förfogande.

Näringspolitiken skall skapa de förutsättningarnaallmänna för
vårt lands näringsliv. En rad politiska styrinstrument, bl.a. skatter

riskkapitalförsörjning,och härvid betydelse.är Fokus liggerstorav
på näringslivets villkor, det modernaäven samhället ställerom upp
restriktioner olika slag för arbetsmiljö ochatt trygga t.ex.av
medinflytande.

Regionalpolitiken har klara inslag solidaritet regionerna emel-av
lan. begränsningarDe för framgångsrik näringsverksamheten som
geografiska förhållanden medför skall överbryggas stöd olikaav av

för utjämnaslag transportkostnader, kompensera för klimat-att
faktorer Målsättningen för regionalpolitiken emellertid inteäretc.

tillbegränsad enbart kanalisering tillen av gemensamma resurser
regioner. resursinsatserDessa skall skapa sysselsättning ochsvaga
i den bemärkelsen särskilda instrumentutgör i näringspolitiken.

Även regionalpolitiken definieras politik för alla landetsom som en
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geografis-uttaladenäringspolitik medkanskeochregioner, som en
förslaggenerellamedlenblir knappastaspekter,ka somsammaav

näringspolitiken.
arbetsmarknadspolitik-beträffandekan förasSamma resonemang

olika skälmänniskorstödja depågårPolitiken ut att som aven.
främstSyftetarbetsmarknaden. ärfotfäste på attsäkertinte har ett

uppfattning arbetetsuttryckerarbetstillfällen ochskaffa fram omen
Samtidigtvälfärd. ärenskildesför denbetydelseutomordentliga en

till-näringslivet. En godstöd förarbetsmarknadfungerandeväl ett
fram-viktig faktor förarbetskraftvälutbildad ärtillgång enen

näringsverksamhet.gångsrik
politikområdena häng-olikadevisar hurResonemangen treovan

följd deåtskilda tillbehandlassamtidigt måste avmensammaner
till buds.stårstyrmedelolikadeochmålsättningarnaskilda som

ökadförsamordnasde behöverinte attutesluterDetta att ge en
styrmedlenochformulerademålsättningarna är ut-Såsomslagkraft.

arbetsmarknads-ochregionalpolitikensäga,formade kan attman
närings-marknadenresultat pådekorrigeringarpolitiken är somav

inte förmårfallet,ocksåvilketeller, äråstadkommerpolitiken
frånvärde i när-klartligganämligenkan attDetåstadkomma. ett

näringsliv-utvecklingoptimalstödjautgångspunktingspolitisk aven
sprid-acceptabelnödvändigtvis tillinteemellertidlederDetta enet.

geografiskt be-tillupphovkanoch detsysselsättningenning geav
Regional-konjunkturuppgång.iöverhettningsproblemgränsade en

för kana-förutsättningarskapadåuppgift kan attpolitikens attvara
generelltdär deni regionersysselsåttningsölming settlisera uten

uppkomma.inte skulle
närings-inomfinnsstyrmedelde olikagenomgångEn somav

utifrån denarbetsmarknadspolitikregionalpolitik ochpolitik, re-
dessamöjlighetervisa på vilkadimensionen skall styr-gionala som

utnyttjas förkannivån ochregionalaerbjuder deninstrument som
utvecklingen.regionaladen

Näringspolitiken

finns detföretagmedelstoraochpå småsatsningenfrågaI om
för-främstgälleraspekter. Dettaregionalabetydelsefullaemellertid

utvecklingsfondernautvecklingsb0-riskkapital därmedsörjningen
rådgivningsverksam-regional nivå. Utöverpåbeslutsfattarelagen är

intepåkravenstyrdverksamhet ärdockdetheten är omavsomen



240 REGIONALT SOU 1995:27UTVECKLINGSANSVAR

åtminstonelönsamhet så på längre sikt jämt hindrarDettaut.
inte regionala hänsyn kan och huvud verksam-över äratt tas, taget

intresse förheten den regionala utvecklingen.stortav
sammanhangI detta bör också den organisationsmodellnoteras

i nätverk kunnaform lämplig form för detav som anses ge vara en
stöd till småföretagssatsningarna regionalallmännas på nivå. Detta

kan inte skötas centralt och inte heller administreras fram, välmen
Överfrånkräva det allmännas sida. huvud ärett tagetengagemang

småföretagssatsningen lämpad för regionala initiativ. Den lilla ska-
närhet och kännedom regionalalan förhållanden vikti-gör äratt om

faktorer.ga
genomgång de näringspolitiska visarEn styrmedlen fåattav

formella beslutsbefogenheter finns förlagda förläggas tilleller kan
nivå. iregional I stället handlar det hög grad initiativtagande iom

informella former; finansiering, rådgiv-nätverksbyggande därom
ning, forskningsanknytning och internationella viktigakontakter är
komponenter. Områdets mångfasetterade och något diffusa karaktär

vägledning olikakräver helhetssyn och för de många insatseren en
kan tänkas. En uttalad strategi för regionens utveckling kansom

tjäna vägledning.som

Regionalpolitiken

Utvecklingen inom politikområdet visar på intressanta dragett par
bör uppmärksammas i detta sammanhang. Beslutsbefogenheter-som

i dag utpräglat decentraliserade från ursprungligenär ha varitattna
finnscentrala. Beslutanderätten således redan i dag regionalapå den

nivån och det handlar antal väl avgränsade befogenheter.rättettom
ligger iDet sakens regionala in.hänsyn skall spelanatur att

situation målsättningenI där med regionalpolitiken främst ären
omfördelning det centrala perspektivetär rätt natur-en resurserav

ligt. nationellDet krävs överblick för regionalaoch utrymmeten
initiativ begränsat. En tyngdpunktsförskjutning i riktning till-är mot
växtaspekten förändrar också beslutsorganisationen.karaktären på
Tillväxt bygger tillvara möjligheterna på lokal ochatt tasom re-
gional nivå på optimalt förutsätter underifrånperspektiv.sättett ett

inriktningenDen nuvarande på regionalpolitiken stöd för så-ger en
dan Likväl handlar det utnyttja anvisadecentraltansats. attom re-

för företagsstöd och liknande. blir iDet således hög gradsurser en
fråga samspel mellan central och regional nivå.om
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Arbetsmarknadspolitiken

till individ-riktar sig i hög gradArbetsmarknadspolitikens åtgärder
erbjuds utbild-ersättning,arbetslös fården ärDet är somsomen.

några möjlig-föri beredskapsarbete nämnafår deltaning eller att
Även inblandadearbetsplatserföretag och andra ärheter. attgenom

praktik, vikariat ochförlagd dit såsomverksamhetendel äraven
rättighet erhållahaenskilde kanDen sägasberedskapsarbete. atten

problemvid liknandevid arbetslöshet ellerfrån det allmännastöd
politik individ-hållen ochgenerelltDettaarbetsmarknaden. ärpå en

varierande ambi-avhängigtskall intetill stödmöjligheter varaens
regional nivå.lokal ellertioner på

Fleraarbete.den arbetslösesyftar tillInsatserna nyttettatt avge
generellsammanhangetvidtas i det äråtgärderde naturmeravsom

flera individer,in föråtgärdervida sättsså till t.ex. ut-att samma
förhållandenockså på debaserasvisst slag. Insatsernabildning av

grund i bl.a.har sin när-regionalt ochlokalt ochråder somsom
därvidinsatserna kaninriktning påValetingsstrukturen. ettvaraav

in-ingetutvecklingen.regionala Detta äri deninslagviktigt som
diskuterasocharbetslöse harrättigheter denpå dekräktar somsom

ovan.
utbildningsinsatserfrämsttordei sammanhangetintresseAv vara

viktigtvidareberedskapsarbete.eventuellt Det ärocholika slagav
kontinuerlig kunnanågorlunda för utgöraverksamheten ettär attatt

Åtgärder medutvecklingsstrategi för regionen.samladiinslag en
ekonomiskformerindividanknytning såsom alla ersätt-påtaglig av

arbetslivsutveckling och utbild-resebidrag,arbetsförmedling,ning,
arbetsmarknadspolitiken hariningsvikariat betydelseär stor menav

utvecklingssammanhang.i regionaltbetydelseinte ettsamma
arbetsmarknadspolitiskapå detutbildning anordnasDen om-som

har tyd-perspektiv. Denkortsiktigtförhållandevishar ettrådet ett
behov. Detarbetsmarknadenstillanpassadsyfteligt storaatt vara

arbetsmarknadensinriktningen tillibestårproblemet att anpassa
gymnasie- och högskoleut-grundläggandebehov. Denkommande

utbildning-den högrekaraktär. Attgenerellbildningen är gemerav
ambition i denuttaladinriktning vidaregenerell är senasteenen en

under 1970-byggdeslinjesystemDethögskolereformen. uppsom
tillutbildningen arbets-den högremed syftettalet att anpassa

intesyftet; det ärintevisade sig kunnabehovmarknadens motsvara
förutsägafråga kunnadetsiktså långpåmöjligt omatt som var

återkomman-i ställetframtidenförStrategin ärbehoven. att genom
generelladenaktualiseraochjusteraprecisera,utbildningarde
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grundutbildningen från högskolan och gymnasieskolan. Detäven
tidsperspektivet för arbetsmarknadsutbildningen den tillkortare gör

förutsägarealistiskt projekt det gäller behovet. Inär attett samman-
satsning inom näringspolitikendenhanget bör görsnoteras som

troligtetableringen små och medelstora företag. dennaDet är attav
särskilda utbildningsinsats-kommer ställa krav påföretag atttyp av

reguljär utbild-i arbetsmarknadsutbildningsåväl fråga om somer
gymnasium.vid högskola ochning

överväganden förslag7.3.5 och

näringsliv sysselsättning kan grund-kring ochFrågor sägas vara
regionala utvecklingen. allmänna vidtar radläggande för den Det en

näringspolitik, arbetsmarknadspolitik ochpå områdenaåtgärder
främja näringslivet därigenom skaparegionalpolitik för ochatt

förutsättningar för näringslivets utvecklingsysselsättning. De som
visats blivitnivån kan erbjuda har, alltden regionala som ovan,

nivå iåtgärder vidtas denna behöver alltviktigare och de som
fördjupai regionens politiska liv. För detgrad förankrashögre att

föreslagitsdemokratiska inflytandet har i tidigare avsnitt att ett
regionalaregionalt självstyrelseorgan inrättas med för denansvar

utvecklingen.
filosofin bakom regionalgrundläggande utvecklaDen att en

strategi tidigare har framhållits, enskilda regionala in-är, attsom
samordning når effektivitethögre och lång-satser genom en mer

siktigt inriktas splittradekan mål. Dagensmot gemensamma ansvar
ordning möjliggörmed kraftfullt samlat agerande.ersätts etten som

minst inom näringslivInte områdena och sysselsättning samord-är
ningsbehovet framträdande åtgärderoch bör vidtas för få för-att
bättringar till stånd i detta hänseende.

Konkret innebär detta förändringar irad fråga huvud-att en om
mannaskap bör och vidtas enligt följande.övervägas

grundläggande betydelseAv tydligt för denär att ett ansvar
regionala utvecklingen tilldelas landstinget. Det i dagär närmast
länsstyrelsen har denna uppgift hand enligtoch bered-som om
ningens mening bör rättsreglerna utformas så förändringen fram-att

tydligt.står
Ett verksamhetsfält finns inom lilladen regionalpolitikensstort

många stödformer. Resurserna fördelasoch centralt,genereras men
de preciserade besluten användningen börmer om ses som en
regional angelägenhet eftersom det finns för regionalautrymme att
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Enligt beredningenstill uttryck.variationer skall kunna komma
bli självstyr-regionalpolitiska stöden därförolikamening bör de en

överförs frånbeslutanderätten länsstyr-elseangelägenhet attgenom
olika insatser samordnas medlandstinget. Härigenom kantillelsen
landstingen och inriktas efteri vidtasåtgärder dagde Lex. avsom

strategi.gemensamen
nedsättningenregionalpolitiska styrmedlen, främstdeEn del av

inte in-emellertid så generella deavgifter, ärsociala är attav
därför inte heller börbeslutsfattande ochregionaltförtressanta
fördjupad enligtförändringen. analysföreslagna Endenomfattas av

ytterligare någon stödform bör undantas.visakriterium fårdetta om
liksom Industri- ochutvecklingsbolagen ALMIregionalaDe ny-

inriktning på sin verksamhet,regionalföretagarfonden har klaren
sådana kravoch bedrivs medspeciell kompetensdock kräversom

regional självstyr-fullt genomslag föruppdragsgivarnafrån att ett
bedömerfråga dessa verksamheterfinnas. Ibedömselse inte om

lämpadorganisationennuvarande ärberedningen den attmestatt
förändring i huvud-uppgifterna. Någonfortsättningsvis utföraäven

regionala självsyrelseorganetsdärför inte. Detföreslåsmannaskapet
strategiformu-verksamheter i sindessainnefatta ävenbehov attav

tillgodo-besluten fårvisst inflytandeoch kunna överlering övaatt
kontakter.informellagenomses

betydande anslagarbetsmarknadspolitikens område finnsPå som
arbetslöshetsersättning och därenskilde i formtilldirekt denförs av

betyd-regionalpolitiskt perspektiv saknariorganisationsformen ett
detbör fattasi frågor änBeslut dessaelse. ett annatav organ som

åtskilda frånutvecklingen och hållas deregionalaför denansvarar
beträffandegällerDetsammaregionalpolitiska övervägandena. ar-
regionalt själv-anförtroshellerbetsförmedlingen. Den skall inte ett

styrelseorgan.
verksamheter ifinns dockområdelänsarbetsnämndernasInom

vilka betydelse förungdomspraktikutbildning och ärfråga avom
konjunkturenutvecklingen. oberoende ärNästanregionaladen av

bedriva ochmåstedet allmännanämligen verksamheterdetta som
omfattningentidstabilitetdärför betydande över ävenfårde omen

i frågabedömning kanvarierar. görasinriktningen Sammaoch om
eget-verksamhet.tillstödet starta

delarnade sistnämndaRegionberedningens mening börEnligt av
regionalatill detansvarsområde knytaslänsarbetsnämndernas ut-

länsarbetsnämn-påvarierande karaktärenDenvecklingsansvaret.
sammanhållning i anslags-behovetliksomverksamhetdens av en

tillförasbrytas ochvissa inte bördelarhänseende gör ettutatt
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lösning därförregionalt självstyrelseorgan. En bör prövas.annan
Beredningen samverkan etableras mellanföreslår närmareatt en

landstinget regiona-länsarbetsnämnden och för utformningen denav
tillutvecklingsstrategin. Landstinget fortlöpande tillgångbör ges

ilänsarbetsnämndens planerade åtgärder relevantauppgifter om
redovisa sin på önsk-möjlighet till nämndenhadelar attsamt syn

inriktning verksamheten.värd av
kommunernas rollBeredningen vill i detta sammanhang betona

beträffandeinga förändringar föreslåsnäringspolitiken,i även om
område.detta

stödja företag-nivån sker betydande insatser förden lokalaPå att
sysselsättningenexpansion därigenom ökaverksamhet och ochens

Direkt ekonomiskt stöd till före-varje den intakt.i fall bevaraeller
varför insatsernautanför kommunala kompetensen,ligger dentag

regional utvecklings-Vid utformningenuttryck.sig andratar av en
nivåns insatsersjälvklarhet, den lokaladetstrategi är närmast atten

till regionalt självstyr-ingå i underlaget. förslagetskall Ioch planer
samordningsbehov.därför inslag beaktar dettafinnselseorgan som

inte lands-tidigare understrukits, aktuelltdock, harDet är attsom
några beslutsbefogenheter kommunerna.tinget skall ha gentemot

vikteni aktualiserar aspekt påSveriges medlemskap EU aven ny
bli tydliggjordsamordning kommerväl fungerande närattsomen

medel strukturfonder DetSverige skall ansöka EU:s m.m.om ur
uppgift finnas organisation harför denna över-måste även en som

vilka åtaganden behöver och harblicken görasöver som an-som
initiativ samordning. på långsiktighet i deför och Kravetsvaret pro-

regionenerhåller stöd kräver samlad strategi för hurjekt ensom
bör utvecklas.

den regionala utvecklingen ligger naturligtförI ettansvaret upp-
sininternationella sådana harockså för de dedrag engagemangen

Landstingen såledesgrund i regionala förhållanden. bör ha ansvaret
erhållaregionala planeringsinsatser syftar till medelför de attsom

vidare krävastrukturfonder. Denna verksamhet kommerEU:s attur
samarbete den lokala nivån, på vilken be-väl fungerande medett
projekten kommer utföras, och med dentydande delar attav

nivån övergripande internatio-nationella dess för deansvargenom
nella engagemangen.

följd i Sverige åtagandenSom medlemskapet EU har radav en
tillsyn beträffande olikanation i fråga kontroll och deomsom

finns regionalstöden. Det förefaller klart, det behovatt av en an-
knytning i och det torde i första handdetta avseende, vara en upp-

länsstyrelserna.gift för
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viktigafåsåledestordelandstingenlänsstyrelsernaSåväl som
imedlemskapsvensktföljderstödbeträffande deuppgifter avsom

EU.
regional ni-påstatligasamordningen mellanbeträffarVad organ

kapiteliövervägandensinaberedningenredovisarvå

planeringFysisk7.4

regio-denbetydelse föråtgärderMångaSammanfattning: av
fysiska pla-denpåinsatserbehovmedförutvecklingennala av

fortsättningen haiskall ävenområde. Kommunernaneringens
bl.a.uppgift ärLänsstyrelsernasplanering.för dennaansvaret

tillgodoses.därvidriksintressenbevakningen attav
tydligaretillemellertid kommaböraspekternaregionalaDe

framträdan-särskiltplaneringen. Detta ärfysiskai denuttryck
miljöhänsyn.i frågaochkommunikationsområdetpåde om

frivilligpå vägskesamordning bör kunnaErforderlig ge-
Någonkommunerna.landstingen ochmellansamarbetenom

inte nöd-därförbedömsbygglagenochplan-förändring av
vändig.

i debygglagenochenligt plan-regionplaneringBehovet av
Därför föreslåsbedöms attstorstadsområdena stort.varatre

län fårGötalandsochSkåne Västrai delandstingen sam-nya
Stockholms länsregionplaneringi frågauppgifter somomma

i dag.harlandsting

i förstalagstiftning,nuvarandeenligtplaneringenfysiska är,Den
åtgärderVarje kommunsprimärkommunerna.uppgift förhand en

föreliggerdetäventill kommunensbegränsade den ytaär omegna
iförhållandena angräns-beaktasamråda med ochskyldighet atten

bevakaförsärskiltharLänsstyrelsen attande kommuner. ett ansvar
riksintressenbevakadärutöversamverkan skersådan attsamtatt en

pla-anvisasbygglagstiftningenochintressen. I plan- ettoch statens
regionpla-den s.k.övergripandeneringsinstrument natur,merav

omfattning.ringai mycketutnyttjatsemellertid harvilketnen,
fysis-beträffande denintressetvidkommandeberedningens ärFör

olika åt-nivån och deregionalatill denplaneringen koncentreratka
förstödplanering kanfysisk utgörai frågagärder ett enomsom

vattenområden ärAnvändningen mark- ochutveckling.regional av
i formaktiviteter bl.a.olikabetydelse för degrundläggande avav
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tekniska infrastruktursatsningar det allmänna för. Fle-som ansvarar
dessa verksamheter har tydlig regional anknytning.ra av en

följandeI det redovisas först den gällande ordningen beträff-nu
fysisk planering.ande Därefter redovisas beredningen på dag-syn

problem beträffande den fysiska planeringen i regionaladetens per-
spektivet och på vilket den regionala nivånsätt bör engageradvara
i denna verksamhet.

7.4.1 Fysisk planering enligt gällande rätt

plan- och bygglagenI 1987: 10; PBL, slås fast fysisk planeringatt
kommunalt ansvarsområde, bevakningen vissaär ett attmen av

nationellt fastställda mål statligaäven roll i planerings-ger organ en
kap. 2 § i lagen1 reglerar framför allt frågor mark-processen. om

användning för bebyggelse och åtgärder tillrelaterade be-ärsom
byggelse uppförande byggnader och utförande andrasamt av av an-
läggningar.

huvudpunkt iEn PBL reglerna för hur beslutsfattandetärannan
hos det allmänna skall till. I lagen dras statligtmellangränsen
och kommunalt Beslut rörande planläggning och lov fattasansvar.
primärt kommunen. Innehållet ide lagen uppställdastyrsav av
materiella villkoren och formerna för beslutsfattandet reglerstyrs av

förfarandet vid beslut planer och lov. Nära knuten till PBLom om
lagen 1987: 12 hushållning medär NRL.naturresurserom m.m.

iReglerna NRL kan betraktas integrerad del kravbestäm-som en av
melserna i PBL.

Vid sidan finnsPBL lagstiftning reglerar frågorav annan som om
markanvändning och miljö från delvis andra utgångspunkter än

såsomPBL, väglagen 1971:948, naturvårdslagen 1964:822, häl-
soskyddslagen 1982:1080, miljöskyddslagen 1969:387, vatten-
lagen 1983:291, lagen 1979:425 skötsel jordbruksmark,om av
skogsvårdslagen 1979:429 och lagen 1988:950 kulturminnen.om

emellertidDet finns vissa samband mellan de olika prövningssys-
Således skall tillämpasNRL vid prövningen enligt mångatemen.

lagar, vidarebl.a. PBL, och detaljplaner bindandePBL:s vidär
prövningen enligt vissa andra lagar.

viktig sidaEn hos lagstiftningen de krav på beslutsunderlagär
riktas kommunerna, framför allt kravet översiktligmotsom

Ävenplanering. har viss inflytande beslutsfattandet.överstaten ett
statliga inflytandet dels iDet samband med överklagande,utövas
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ingripande ellermöjligheter till självmantvissadels mot an-genom
kommunala beslut.språk på

intressenenskildaochAllmänna

huvudsak pålagstiftningen går inågon, ochAll mark attägs utav
sin Ommed mark.inte får ägarenfår och göravadreglera ägaren

byggnader ellerför uppföraanvändningen markenändravill attav
från det all-tillståndnormalterfordrar dettaåtgärder,vidta andra

skall be-tillstånd lovvillkor föruppställer vissaLagenmänna. att
dras främstinflytandeför det allmännasviljas. Gränsen genom

i 8 kap.tillstånd ll-förutsättningarna förreglerPBL:s att geom
förutsättningarvissaskall bifallaslovAnsökningarl8 §§. omom

uppfyllda.är
passiv rollemellertid inte enbartharallmänna attDet genomen

olika åtgärder.ansökningar från markägarnaavslåellerbevilja om
markanvändning-framtidadenbindande planer kanrättsligtGenom

otillräck-visa siginstrumentSkulle dessabyggandetoch styras.en
mark,förvärva ävenför det allmännamöjligheterliga fimis att

kontrollfåexpropriation, och därigenom ägarenstvångsvis genom
markanvändningen.över

vattenområdenmark- ochSkydd för

för den kom-ligga till grundskallvissa krav,uppställerPBL som
ärenden rörande lovprövningenplaneringen och vidmunala avav

förhandsbesked.vidocholika slag
föreskrivs såväl all-Därlagstiftningens syften.kap.I 1 attanges

vid prövningen debeaktasintressen skallenskildamänna avsom
reglerar.lagenfrågor som

bostads-,utgångspunkt godsocialfrån§ skallEnligt 2 kap. l en
beslutsfattandet. Mark-vidfritidsmiljö främjasochtrafik-arbets-,

ändamål fördeför det ellerskall användasvattenområdenoch
enligt 2 kap.Vidare skall PBLlämpade.vilket områdena är mest

förhandsbeskedochi lovplanläggning och ärendenvid2 § om
tillämpas.kap.,i 2 och 3bestämtbestämmelser, närmareNRL:s

§ NRL,bestämmelse i 2 kap. 1inledandehållenallmäntEfter en
i och3 5-§ PBL,lydelse 2 kap. 1delvismed gessomsamma

vattenområden inteför mark- ochskyddbestämmelser§§9 somom
exploateringsföretagobetydligt påverkadeendast ärelleralls av
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ingrepp i miljöneller andra 2 §, särskilt känsliga från eko-ärsom
logisk synpunkt 3 §, har betydelse för rennäringen ellersom yr-
kesñsket eller för vattenbmk 5 §, har betydelse från allmänsom

på grund områdenassynpunkt naturvärden eller kulturvärdenav
med hänsyn till friluftslivet innehållereller 6 §, värdefullasom

och material §, särskilt lämpliga anläggningar7 förämnen ärsom
industriell produktion, energiproduktion,för energidistribution,

kommunikationer, vattenförsörj ning avfallshanteringeller 8 § eller
för totalförsvarethar betydelse 9 §. mark-Dessa och vatten-som

områden skall så långt möjligt skyddas åtgärder kan inver-mot som
ka negativt på de angivna intressena. Enligt 4 § skyddas jord-även
bruksmark och skogsmark. Skyddet här uttryckt någotär ett
annorlunda sätt.

Riksintressen

riksintressen fall iBeträffande har de 2 kap. 5-9 §§ fåttnämnssom
förstärkt skydd inskränkningen så långt möjligt harett genom

uteslutits. Skyddsintresset får härigenom starkare skydd.ett
Områden riksintresse förutsätts bli angivna i samband med denav

översiktliga planeringen. får inget slutligtkommunala Frågan dock
i sambandavgörande förrän med rättsverkande beslut rörande de-

taljplan, områdesbestämmelser, förhandsbesked eller bygglov. Stat-
sista möjlighetenhar ordet enligt 12 kap. PBL attgenomen upp-

häva kommunala beslut inte tillgodoser riksintresse. Iettsom
2 kap. 10 § regleras det falletPBL område riksintresseäratt ett av
för flera oförenliga ändamål. Då skall företräde åt det eller deges

lämpligasteändamål på främjar långsiktig hushållningsättsom en
med marken, och den fysiska miljön i övrigt. Berörs total-vattnet
försvarets intresse har detta företräde.

särskilda3 kap. finns hushållningsbestämmelser för vissaI om-
iråden landet. Här utpekas antal områden direkt enligt lag-ett som

riksintresse. Det sig kustområden och skärgårdar,är rören av om
Öland, flertalet sjöar sjöar, någraGotland, och del andrastora en

vissa fjällområden. Vidare vissaälvdalar skyddas vattenområd-samt
och älvsträckor vattenföretag för kraftändamål. deInommoten om-

råden i 3 kap. får exploateringsföretag och andraNRLsom anges
i miljön till inteingrepp komma stånd endast hinder möter motom
preciserade områdesvisade bestämmelserna och det kanommer

inteske sådant det skadar områdenas och kul-sättett att natur-
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emellertid inte hinder förBestämmelsernaturvärden. utgör att ut-
näringslivet.befintliga eller det lokalaveckla tätorter

Översiktsplan

planering-för kommunalaantal planinstrument denPBLI ettanges
översiktsplan, omfattaraktuellVarje skall hakommun somenen.

inte bindande förkap.. Planenkap. 3 4 ärkommunen lhela
regleringen markenenskilda. rättsligamyndigheter och Denför av

begränsadedetaljplaner kap. 3 5 kap.. För1sker om-genom
detaljplan får områdesbestämmelseromfattasinteråden avsom

för syftet meddet behövs över-kap.kap. 3 5l attantas om
riksintressenför säkerställaupppnås ellerskallsiktsplanen attatt

detalj-underlätta genomförandetFörtillgodoses.enligt NRL att av
kap, 3-16 §§. Re-kap 3 6fastighetsplaner lfårplaner antas

samordning flerainstrument förslutligen,gionplanen, är ett av
3 7 kap..planer 1 kap.kommuners

enskildadet den kommunenregionplanenfrån ärBortsett som
emellertid iplaneringsprocessen. Denna skerförhar ansvaret sam-

i följandeFörfarandet detandra intressen.med radverkan avseren
samråd betr.finns bestämmelserPBL över-översiktsplan. I om

regionplaneorgan ochmed länsstyrelse,kap.siktsplan 4 ev.se
väsentligt in-förslaget. Andra harberörskommuner av somsom

till-planeringen skall beredasomfattasde frågortresse avsomav
åligger särskiltsamrådet det länsstyrelsentill samråd. Underfälle

att
för riksintressentillämpning och verkaråd 2 kap. attavomge-

tillgodoses,enligt NRL
användningen mark- ochverka för sådana frågoratt om av-

samordnasangår två eller flera kommunervattenområden som
lämpligtpä sätt,ett

intressen §.tillvara 5statensta-
utställningstiden skallunderPlanförslaget skall ställas ochut

planförslaget 9 §.granskningsyttrande överlänsstyrelsen ettavge
skall framgåyttrandetAv om

riksintressen enligt NRL,inte tillgodoserförslaget-
ochfrågor användningen mark-sådana rörande vatten-avom-

inte samordnastvå eller ñera kommunerområden angårsom
lämpligtpå sätt,ett

till ochblir olämplig med hänsyn de boendesbebyggelsen öv--
olyckshändelser.eller till behovet skyddrigas hälsa motav
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Detaljplan

uppgifterLänsstyrelsernas beträffande kommuns beslut att anta,
ändra eller upphäva detaljplan de för översiktsplan.är samma som
Vad länsstyrelsen har särskilt beakta under samrådet framgåratt av
5 kap. 22 medan prövningen själva planbeslutet regleras iav

statlig12 kap. kontroll beträffande områden riksin-som avser av
Länsstyrelsens prövning områdentresse m.m. avser samma

12 kap. § ingår i1 länsstyrelsens granskningsyttrande i frågasom
översiktsplan, prövningen kan i upphävandeutmynna ettom men

någotplanen förhållande i 1 § föreligger.av om som avses

Regionplan

iI 2 kap. 1 § PBL hänsyn till förhållandena i angränsandeanges
viktigtkommuner allmänt intresse skall beaktas videttvara som

planläggning. Den mellankommunala samordningen förutsätts enligt
i förstaPBL hand kommunal angelägenhet normalt börvara en som

komma till stånd i erforderlig omfattning medverkanutan annan
från sida den samordningän länsstyrelsen skall verkastatens som
för samråd granskningunder och kommunala översikts- och de-av
taljplaner 4 kap. kap.5 5 22 § och 12 kap. 1 §.

Regionplaneringen enligt erbjuderPBL fastare form fören sam-
ordning den kommunala planeringen och regeringen möjlig-av ger
het regionplaneorgan för bevaka regionala frågor ochatt utse ett att
för utarbeta och regionplan. Ett sådant förfarande kanatt anta en
tillgripas sådana frågor användningen mark- ochrör vat-om som av
tenområden angår flera kommuner behöver utredas gemensamtsom
eller flera kommuners översiktliga planering behöver samordnas och

intedetta kommer till stånd på sätt.annat
Bestämmelserna regionplanering finns i 7 kap. Vid be-PBL.om

hov kommunal samordning får regeringen regionplane-utse ettav
skall ha hand regionplaneringen. Uppgiften kanorgan som om an-

förtros befintligt kommunalförbund särskilt regionpla-ett ettmen
bildaskan också för uppgiften. Ett regionplaneorgan kanneorgan

inte de berörda kommunerna allmänt sigmotsätterutses om mera
Regionplaneorganetdetta. kan, behöver inte, region-antamen en

plan för regionen. En sådan plan skall enligt kap. tjäna7 4 § som
vägledning för beslut Översiktsplaner, detaljplaner och områdes-om
bestämmelser. likhetI med översiktsplanen den inte bindande förär

sig myndigheter eller enskilda. Enligt NRL-förordningenvare
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åligger det dock andra myndigheter vid tillämpningen NRLatt av
regionplanen.beakta Enligt PBL kap. 8 § gäller regionplanen i7

år.sex
Med stöd 1987:147 regionplanering förlagen kommu-av om

i landsting region-Stockholms län har Stockholms länsnerna som
hand regionplanering enligt förstaplaneorgan 7 kap. 1 § stycketom

regionplanStockholms län den enda del landet därPBL. är av en
detta har då inte i den Organisationsformhar och skettupprättats -

kommunalförbund anvisar i landstingets regi.PBL utansom-
Rcgionplanering internationellt betydligtspelar roll istörreen

samhällsplaneringenfysiska vad den för närvarande iden än gör
Till förklarasvårt land. delar detta de svenska kommunernaattav

i internationell jämförelse anförtrosganska och kanär stora en mer
uppgifter. Ytterligare förklaring till regionplane-kvalificerade en

ringa i ligger iringens relativt roll vårt land ytstorleken. Sam-sett
i planering rimligen mindreordningsbehovet kommunal generelltär
i jämförelseni Sverige Nederländerna. Menän ävensett t.ex. om

till nordiska länderna, förhållandena jämför-begränsas de där är
den fysiska regionplaneringen i såvälbara, kan konstateras Dan-att

Finland betydligt ställning i Sverige.mark har starkare änensom

regional samordning7.4.2 Behovet av

regionplanering kan analytiskt studeras i olikaBehovet treav per-
perspektivetspektiv. första gäller behovDet plane-statens ettav

ringsinstrument för hävda riksintressen inom och kul-att natur-
miljökrav olikaturområdet, grundläggande och säkerhetsfrågor.

ingen möjlighet regeringen framtvingai dag förPBL attger en re-
gionplan; sådan möjlighet i års byggnadslagstiftning,fanns 1947en

utnyttjaskorn att ytterst sparsamt.men
perspektivet samordning någ-andra gäller behovet mellanDet av

intressen inte tillgodosesfå där kommunala kankommunerra ge-
fysiska planering den enskilda kommunen bedriver.den somnom

perspektivet sin i regionalatredje utgångspunkt detDet tar ut-
strategivecklingsansvaret och de uttryck för samlad för den re-en

nivå.utvecklingen formuleras på regional De utveck-gionala som
konkretiseras i fysisk planering på dennalingsambitioner kansom

detaljeringsgrad. dennivå innehåller inte någon högre Det är över-
redovisas, den kommunalagripande strukturen medan över-som

konkretisering.detaljplaneringen gradhögresikts- och en avger
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praktiken in i varandra,griper iolika perspektivDessa tre men
detplaneringsinstrumentolika ärbehovetanalysför avavaven

med planeringen.olika syftenaisär dehållavärde att
PBL-utredningen Miljö fysisk plane-ochi delbetänkandethar

statliga inflytan-ringz förstärkning detanalyserat behovet en avav
planeringspro-i fysiskagenerellt dennivå, delsregionaldelsdet

kra-minst de ökadedärvid, inteUtredningen konstaterar attcessen.
talar förhushållning medgodpå statenattnaturresursernaenven

områdenbegränsadeingripanden förtillsina möjligheterförstärker
nivån uppmärksammasproblem ärDeregionalapå den som

storstadsområdena.till dehänförafrämst treatt
erbjuder intei daglagstiftningenmöjligheterdeTrots att som

möjlig-dockregionplan finnsframtvingarregeringenmedger att en
intekommunernaregionplaneorgan,inrättaheten ett meraatt om

ochstadgaplanarbetetför störresig detta,allmänt motsätter att ge
långsiktighet.

undererfarenheternahänvisar dock tillPBL-utredningen senare
samordningsbehov inteuppenbaramedmellan kommunerdetår att

vi-samordning och anförtillfredsställandestånd någonkommit till
dare4:

i Göte-dettillräcklig enighet uppnåtts, medaninteMalmöomrâdet harI
regionplaneorgan Göteborgs-visserligen finns förordnatborgsområdet ett

givits mandatintedetta harkommunalförbund, ännu attregionens men
region-Stockholmsområdet finnsregionplan. För antagenupprätta enen

i sini Stockholms länlänsstyrelsenvisar dockErfarenheternaplan. att
omfattningdetaljplaner inte i nämnvärdtillsynsverksamhet rörande ut-

Dennisöverenskom-s.k.beslutsunderlag. Denregionplanennyttjat som
regionpla-teckenmin meningvidare enligtkanmelsen attettses som

sinmedmisslyckatsberörda kommunerlandstinget ochneorganet upp-
Gen-framtiden.trafiksystem förlämpligaregionens behovgift lösaatt av

mellanförhandlingsöverenskommelsesärskildmedförfarandet enom
den in-gått miste bl.a.i regionenpolitiska partier haroch omstaten man

anpassning tilltillmöjlighetmedborgarna och denpåverkan frånochsyn
förfarande-regionplaneringenskunskapförutsättningar och somnynya

erbjuder.PBLenligtregler
de hit-PBL-utredningen tecknarmörk bildganskaDet är avsomen

med deregionplanering. Den stämmererfarenheternatills avvunna
Västsverige i sambandSkåne ochredovisats frånförhållanden som

behand-beredningenförsöksverksamhettill deninitiativenmed som

1 1992:102.Dir.
2 1994:36.SOU
3 191 rr.1994:36SOU s.
4 188.A.a. s.
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delbetänkandel. också från andrapåtalasReformbehoveni sittlat
sättz:följandepåproblemetPBL-utredningenhåll. summerar

ocksåbetänkande ochavsnitt i dettatidigareframgåttSom somav
möjligheterenskilda kommunensdirektiv denutredningensi äruttalats

relativt begränsade.miljöproblemvissa dagensförebyggaellerlösaatt av
till ända-medverkamöjlighetfysiska planeringendenFör att enatt ge

utvecklinghushållningssynpunkt krävsfrånsamhällsstrukturmålsenlig en
ocksåsamordningen. Detregionala ärdenmellankommunala ochdenav

tekniska infra-denkraftiga utbyggnadenplaneradedenuppenbart att av
enbart in-inte bör hanterastioårsperiodenunder denstrukturen närmaste

årsektorsplanering. Redanstatliga trafikverkensolikaför deramenom
SOU 1990:slutbetänkandeStorstadstrafikkommittén i sitt1990 uttalade
planerings-krävde samladehänseendestorstadsregionerna i detta16 att

hushållningssynpunktfrån miljö- ochåstadkommaförinsatser att en
miljö år 1992storstädernasförstudieBoverketsutveckling.acceptabel om

bekräftar denna slutsats401-4763 92dnrBoverketsStorstadsuppdraget,
imåste och hanterasstrukturfrågorytterligarevidareuttalaroch att ses

i ifinns ochgrönstrukturen,s.k.perspektiv, bl.a. denregionalt somett
Vattenkva-miljöfrågor buller,Såvittvåranärheten tätorter. somavserav

sinNaturvårdsverket iavfallshantering harmångfald ochbiologisklitet,
miljöproblemen imångadragit slutsatsenförstudie år 1992 stor-att av

i bred samverk-bara kan lösassådan karaktär destadsområdena är attav
miljö, Natur-i regionerna storstädernasolika intressentermellanan

1992.4159,vårdsverkets rapport
infrastrukturinvesteringarsamordning röranderegionalBehovet av

uttryck i radockså kommit tillövrigti harmiljöfrågoroch pro-en
tid. Iregeringsuppdrag underpositionsuttalanden och prop.senare

19939421113 skall ha välsamtliga länsstyrelserpåställs krav att
regionalför påoch de börmiljöprogramförankrade attatt svara

in-såvittmed kommunernasamarbetenivå utveckla ett avser
Vidare harnationella miljömål.överenskommelser ochternationella

deni uppdrag 1samtliga länsstyrelserregeringen att senastgett
miljöanalys.och Länssty-regional trañk-utarbetaapril 1995 en

i uppdragtidpunktstorstadsområdena tillharirelserna gettssamma
medverkar tillmarkanvändningenplaneradehur denanalyseraatt

kulturmi-luftkvalitet och buller,inom områdenamiljömålennåatt
mycket högaställs såledesgrönstruktur. Sammantagetljövård och

mobiliseras i syftesamordning kanregionalpåförväntningar att en
samhällsutveckling.varaktigt hållbaruppnåatt en

utvärdering dendeninternationella jämförelserSåväl avsom
visar detBoverket utförtÖversiktsplanergenerationenförsta attsom

1 1993:97.sou
2 188 lf.A.a. s.
3 utveckling.hållbarsikteMed
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förhållandevissektorsövergripande perspektivetregionala och är
planering.i Boverkets utvärdering visar bl.a. läns-svensk attsvagt

statligasin dehaft svårt axla roll samordnarestyrelserna att avsom
riks- mellan-sig klämda i sin roll hävda ochintressena och känt att

mellan centrala verk med sektorsansvar ochkommunala intressen
visar regiona-Utvärderingen också detsjälvständiga kommuner. att

utvecklatmellankommunala perspektivet allmänt ärla och sett svagt
i intemånga kommuner dagi översiktplanerna utgöratttrots egna

och arbetsmarknader.bostads-
för-PBL-utredningens mening är det uppenbartEnligt att en

perspektivet i fysiska planeringenregionala denstärkning det ärav
administrativafinns flertal skäl till detta. Dennödvändig. Det ett

samordning mellan kom-indelningen medför behovgeografiska av
särskilt ioch arbetsmarknad,bostads-med stor-gemensammuner

luftdominerande miljöproblemen i ochoch destadsområdena,
ikommunala måste lösasinte någrakänner gränser utan ettvatten

nyin-perspektiv. Till de föreståenderegionalt detta kommer stora
itrañkanläggningar. skall investerai Omvesteringarna staten av-

vid sidan miljöaspekterna mycketomfattning, detsedd är av an---
bebyggelseutveckling i övrigtföljsdessa stär-geläget att somav en

samordningförutsätterlångsiktigt hållbar struktur. Dettaker enen
kommunalt.regionalt ochsamtliga nivåer; centralt,på

omfattandeförordar vidare bakgrundPBL-utredningen mot av en
regionala lösningarredovisning flertal problem kräver attett somav

framtiden utnyttjas i betydligt omfattningregionplanering i större än
i Huvudregeln bör, enligt utredningen,vad dag sker. ävensom

bildas frivilligregionplaneorganetframdeles attvara genom en
iöverenskommelse kommuner samverkan. PBL: nuvaran-genom s-

behållas för i eller flerade föreslås kommuner ettsystern som av-
fysisk planering.drivaseenden önskar gemensamen

Utredningen föreslår dock för de områden där frivilligatt en
till statligaverksamhet inte kan komma stånd och där avsevärda

inblandade bör det för speciella fall möj-intressen är öppnas en
till regionplanering: måstelighet för regeringen få stånd Detatt en
regionala intressen,sig viktiga där samordnaddå röra om en

planering förutsättning ändamålsenligmellankommunal förär en en
infrastruktursatsningar eller allvarligasamhällsstruktur, t.ex. stora

1 översiktsplanearbetet, 1992.Erfarenheter Boverket,av
2 Plan- och byggutredningen, SOU 1994:36 190.s.
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l PBL-utredningensituation föreslårFör sådanmiljöproblem. atten
regionplaneorgansärskilt medfår befogenhetregeringen att utse ett

kommunerna.för och de berördastatenrepresentanter
regionplanering behandladesregionplaneorgan ochFrågan om

följande konstaterande be-Regionutredningen, görockså somav
rekommendationerfarenheterna och lämnarträffande även en

fortsättningsvis lägga huvudmannaskapetväljastatsmakternaSkulle att
samordningen på kommunernasamhällsplaneringen regionalaoch denför

vilarregionplanering enbarttyder påerfarenheterfinns att en somsom
särskilt effektiv. därförinte blir Jagfrivillighetens grundpå attanser nya

i fall. Det kansamverkan behövs detta röraför kommunalformer t.ex.
enskildabegränsarfonn kommunalförbundförstärktsig somavom en

möjlighet till utträde.kommuners

Överväganden och förslag7.4.3

i fysiska planer-mening tydliggörs denRegionberedningensEnligt
inomsamordningsbehov finns dekonflikter ochde olikaingen som

Miljöfrå-regionala utvecklingsansvaret.ingår i detsakområden som
i planeringsprocesseninfrastruktursatsningarnas tyngdochgornas

börbetydelse framgår klart. Detkulturfrågornasocksåliksom
mening, i regionala utveck-ingå denenligt beredningensdärför,

ikonsekvenser frågautvecklingsfrågornaslingsstrategin belysaatt
den fysiska strukturenplanering. kan skefysisk Detta attgenomom

redovisas.översiktligt
planeringen. Verksam-för den fysiskaharKommunerna ansvaret

länsstyrelserna, harnivå i samverkan medpå lokalskerheten som
mellankommunalriksintressen ochuppgift bevakatill att att sam-

mellankommunala samord-i planeringen.tillgodoses Denordning
så-endastför länsstyrelsendock angelägenhetningen är enomen

kommunala åtgärder.kommit till ståndinte hardan genom
småutformad finns det endasti dagplaneringsprocessenSom är

bli tillgodosedda. Re-regionalaför de aspekternamöjligheter att
i Stockholmsmening förekommer endasti formellgionplanering

län.
regionala aspekternamåste deRegionberedningens meningEnligt

planeringen på lokal nivå.fysiskauttryck i dentill tydligarekomma
utredningarsynpunkter från andrastöd i deBeredningen har här

1 192.A.a. s.
2 178.1992:63SOU s.
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myndigheter redovisats gäller beträffan-statliga Detoch som ovan.
på kommunika-särskilt framträdandeflera sakområden,de ärmen

miljöhänsyn. Olika kommunalai frågationsområdet och an-om
vidarebostadsbyggnadsplanering bör samord-svarsområden såsom

planeringenfysiskaregionala verksamheter. Den ärmed en na-nas
samordning.turlig kontaktyta för

regionplaneringföreligga behovknappastDet torde ettett somav
utvecklingsansvar. Regionbered-inslag i landstingensregelmässigt

förändringarinte några generellaningen därför det behövsattanser
lands-kommunala planmonopolet. Att allmäntsåvitt det göraavser

därför inteändring PBL börtill regionplaneorgantinget genom av
förankring sina pla-Landstingets behov lokali fråga.komma avav
på frivillig samverkanfysisk planering skall byggabeträffarvadner

föreslåssamverkan bör dock,med kommunerna. Denna ovan,som
praktiken innebär detta kom-organisatorisk stadga. Ifå viss atten

sin planering, deltar ilandsting informationutbyteroch ommuner
nivåberedningsprocesser regional och genomgemensamma

frivilligtsedankommunernauppnårdenna en samsyn somprocess
ordning gällerplanering. böri sin Dettabeaktar som gene-vara en

för hela landet.rellt
regionplanering vissa delar landet har däremotförBehovet avav

Enligt Regionberedningensframhållits i olika sammanhang.starkt
storstadsområdena värdeti demening det främstär tre som av en
svårigheterna få till ståndsig gällande.regionplan gör att en re-

Västsverige i de nuvarandegionplanering i och Skåne med stöd av
Enligt beredningensvisat sig mycketi PBL harreglerna stora. me-

uppgiftenöverlämna tilldärför i dessa båda områdenning bör man
nuvarande regler-lämpligtvis denlandstinget. skerDetta attgenom

tillutsträcksregionplanering i Stockholms länbeträffandeingen att
bildas iberedningen föreslår skallde länomfatta även somnya

Författningsmässigt åstadkoms dettaVästsverige och Skåne. genom
iregionplanering för Stock-kommunerna1987: 147lagenatt om

regionplanering förlagupphävs ochholms län ersätts omav en
nämnda.nämligen dei vissa län,kommunerna tre nyss

hela den ak-regionplan inte behöverframgårPBLAv att avseen
regionen.tuella

planering innebär läns-i fråga fysiskförslagBeredningens attom
för deregional företrädarefortsattstyrelsen har stat-ett ansvar som

ireglerna PBLvidare de nuvarandeinnebärDetliga intressena. att
i fysiskaför denriksintressen inte träds närtillsyn över attom

länsstyrelseansvar.förblirplaneringen ett
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Miljö7.5

Sammanfattning: Milj öfrâgorna betydelsefulla frånär regional
utgångspunkt och de bör därför få framträdande iroll lands-en

regionalatingets utvecklingsstrategi.
Landstinget bör offensiva åtgärder verka för för-genom en

miljö inombättrad regionen.
behåller sittKommunerna för miljöfrågor på lokal ni-ansvar

vå. Genom den regionala samordning sker inom försom ramen
landstingets verksamhet, detta goda förutsättningar påattges

verkningsfullt stödja kommunernasätt i deras arbete på mil-ett
jöområdet.

Inledning7.5.1

Miljöfrågorna speciella till sin karaktär och svåra fångaär iatt en
offentligaanalys den verksamheten. inteDet möjligtär attav av-

någon bestämd sektor samhällsverksamhetengränsa orsakav som
till just miljöstörningar. Av skäl det inte möjligtär attsamma an-
gripa och åtgärda miljöstörningama lägga påatt ansvaretgenom en
enskild offentligasektor den verksamheten. Detta måste i ställetav
till delar bli uppgift för just den sektor där problemstora en upp-

Samtidigt riktas emellertidstår. kritik för miljö-mot att ansvaret
frågorna organisatoriskt splittrat ochär regelsystemet uppdelatäratt
på rad olika författningar.en

Miljöproblemen har detunder decenniet ändrat karaktär.senaste
Punktutsläppen från industrier och energianläggningar överskuggas

diffusaalltmer utsläpp till människorsknutna rörlighet,av varors
livscykel och de areella näringarnas rationalisering och produktions-
krav. Effekterna uppträder ofta lång fördröjningmed och sam-
banden mellan direkta indirektaoch skador olika verksamheterav

komplexa. Likaså kan för uppkomna miljöproblemär oftaansvaret
svårt härleda.attvara

Också Regionutredningen framhöll miljöstörningama ofta äratt
gränsöverskridande :

blåserVinden villden och utsläpp till luften ingakänner geografis-vart
ka Vattenområden visserligengränser. avgränsade påär kartan, detmen

fortfarande urtidsvatten flyter och sigär i floder sjö-rör ochsamma som

1 1992:63 178.SOU s.
9 IS-OMI
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problemDenationella regionalatill eller gränser.hänsynoch hav utanar
för allatill avfallfrån råvaravaruñöden ärföljer gemensammaavsom

handelsutbyte.harländer som
igränsöverskridande karaktär ävenMiljöfrågornas annan me-en

samhällssek-avgränsbarmiljön inte ärframgårning att en egenav
inteeller görföljd vadmiljö gördåligeller ärGod mantor. aven

ellermiljön påpåverkaraktiviteterAllasektorer. annati andra ett
ocksåföljaktligenmedelsarsenalen måstemiljöpolitiskadenochsätt

mångfaldig.vara
miljöområdet framgårpågränsöverskridande synsättet t.ex.Det

livsmil-proposition godgodkändariksdagenårs1991 enomavav
följ-efter bl.a.utvecklasjö, miljöpolitiken skallframhöllsvari att

huvudlinjer:ande
Ökat gränsöverskrid-begränsasamarbete förinternationellt att-

miljöproblem.globalaande och
Ökat mening föri viddecentraliseringoch ökadsektorsansvar-

detgällermiljöarbetet. Detförankringbredfå per-att aven
liksominsatseroch kommunernasföretagenssonliga ansvaret,

samhällssektorer.allamyndigheter inommedverkan av
Janeiro 1992i Rio deutvecklingmiljö ochFN-konferensen om

i snabbhållbartdet inte längre ärfastbl.a.slog attUNCED att
konsumeraslösaktigtförnyelsebaraickeförbrukatakt attresurser,

avfallet konfe-Vidmedsigsedanoch göraförnybara avresurser
Sverige,däriblandantal länder,undertecknades stortettavrensen

mångfald.biologiskkonventionklimatkonvention och omenen
principerRiodeklarationen, medbl.a.RiokonferensenVid antogs

utveck-långsiktiga miljö- ochfölja i detstaterna uppmanassom
internatio-principerna förAgenda 21,ochlingsarbetet, angersom

utveckling.uppnå hållbarhandlande förnationelltochnellt att en
viktenframhållerAgenda 21ochRiodeklarationenBåde av re-

ochvärldenindustrialiserade delenspeciellt i densurshushâllning av
konsumtionsmönster.produktions- ochändradebehovetdärmed av

utveckling förutsättslångsiktigt hållbaruppnåförArbetet ge-att en
nivåer,olikabedrivas påochförebyggande synsättettnomsyras av

lokaladeltagande. Detbrettoch medsamhällssektorerallainom ett
Sverige kommunerna,iLokalabetonas. uppmanasansvaret organ,

i syfteinvånarnamedsamverkanbred attinleda se-snarastatt en
håll-förhandlingsprogramlokalaenighetuppnå1996år ennast om

1 338 m.ll..rskr.30 m.ñ.,199091:90, JoUProp.
2 konfe-resultatenbakrunden till och199293:13 redovisati skr.harRegeringen av
rensen.
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bar utveckling. Information och utbildning i syfte stimuleraatt en
återanvändningökad och återvinning skall både i skolan ochges ge-
andra organisationers verksamhet i samarbete med lokalanom or-

gan.
Från Regionberedningens utgångspunkt kan konstateras idetatt

Agenda 21 saknas tydligt uttryck för regionalt miljöperspek-ett ett
tiv.

Riksdagen har fattat beslut riktlinjer för kretsloppsanpas-om en
sad samhällsutveckling områdenKpå rad olika Generellt setten

för miljöpolitikenskall gälla alla beslut skall inriktadeatt motvara
kretsloppssamhälle. Besluten skall skapa förutsättningar förett en

effektiv resurshushållning inom alla samhällsområden. Dettamer
kan ske övergång till förnybara och användninggenom resurser av
energisnåla återanvändning och återvinning.samtprocesser

Statsmakternas roll målär och riktlinjer skapaatt samt attange
regelsystem. Detta ordningär innebär marknadenett atten som

självmant utformar och tillämpar leder till desystem uppsattasom
målen. Statlig detaljreglering skall helst inte behöva tillgripas.

Enligt statsmakternas mening spelar kommunerna avgörandeen
iroll arbetet med ställa till kretsloppsanpassat samhälle.att ettom

Kretsloppsprincipen bör därför få genomslag i kommunernasstort
arbete med och konkretiseraomsätta Agenda i21 lokalaatt pro-

Centrala miljömyndigheter och länsstyrelserna bör stödjagram.
kommunerna i detta arbete. Frågor lokal Agenda 21 harom en ny-

betänkandeligen tagits i ettupp
Boverket har för gångenförsta fått samordnande roll miljen

området. Samhällsplanering har därigenom fått upphöjd positionen
i miljöperspektiv.ettsett

Riksdagen har beslutat nationell strategi för lång-att anta en en
siktigt hållbar samhällsutveckling och därmed svensk Agendaen
213. I propositionen redovisas allmänna riktlinjer för utvecklingen
i Sverige inom olika problemområden och samhällssektorer. Till
grund därför ligger tidigare beslutade miljöpolitiska mål och priori-
teringar, bl.a. avseende kretsloppsanpassad samhällsutveckling, kli-
matfrågor, biologisk mångfald och skogspolitik.

1 Prop. 1992931180, JoU 14, rskr. 344.
2 SOU 1994:128, Lokal Agenda 21 vägledning. Rapport från Miljövårdsbered-en-ningen.
3 Prop. 1993942111, JoU 19, rskr. 256.
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förcentraltintegrerade synsättetframhålls det21AgendaI som
långsiktigtförarbetaframgångsrikt sättpåmöjligheterna ett enatt

samhällsutveckling:hållbar
markanvänd-formerallagranskapå integrerat sätt,Genom avettatt,

effektivaste kom-finna dekonñiktema,minimeramöjligtdetning är att
utvecklingenekonomiskasociala ochsammankoppla denochpromisserna

mål-tillbidrapå såmiljön och sättförbättringen attochskyddetmed av
integrerade synsätteti detuppnås. Kärnanutvecklinghållbarför enen

förvaltningsåtgärdemaochsektorsplaneringeniuttrycksig sam-atttar
markresurser-markanvändningen ochaspekternaolikademedordnas av

na.
för fråganbetydelseharuppdragochutredningarFlera omsom

samhällsutveckling kom-hållbarlångsiktigtsamhällsplanering för en
följandekanBland demåren.deredovisas under närmasteattmer

nämnas:
1995,miljöanalysertrafik- ochregionalalänsstyrelsernas-

markanvänd-planeradehur denanalyserstorstadslänens av-
1995,miljömålenuppnåtillbidrarningen att

avsnitt,följande1995;Skånedelegationen se-
1996,Agenda 21lokalakommunernas-

miljöanpassatmedarbete transport-naturvårdsverks ettStatens-
199697.system

Miljö-alltframför nämnasbör härutredningartidigareBland
miljöbalkK före-däravgrundvalPâtillförslagskyddskommitténs

lagstift-grundläggandedenregeringenborgerligaförra attdenslog
miljöbalk2.isamordnasskullemiljöområdetningen en

balken:in i denförasavsågslagarFöljande nya
1964:822,naturvårdslagen-

1969:387,miljöskyddslagen-
avfall idumpningförbud natur-1971:1154 motlagen avom-

en,
bränsle,svavelhaltigt1976:1054lagen om-

1979:596,renhållningslagen-
1080,1982:hälsoskyddslagen-

bekämpningsmedel överspridning1983:428lagen avom-
skogsmark,

produkter,kemiska1985:426lagen om-
1986:225,miljöskadelagen-

medhushållning1987:12 naturresurser m.m.,lagen om-
bilförbud.tillfälliga1990:1079lagen om-

1 Miljöbalk.1993:27,sou
2 19949540.Prop.
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kritiserade förslag påLagrådet regeringens del punkter. Bl.a.en
viktiga inom miljöområdetpå lagar vattenlagenpekades att som

1983:291 och skogsvårdslagen 1979:429 lämnats utanför förslag-
till miljöbalk. Det borde också enligt Lagrådet ha kunnat skeet en

i ingående ifrågasamordning de miljöbalken lagarna,ökad t.ex.av
gränsdragningen mellan hälsoskyddsbestämmelserna och be-om

miljöfarlig verksamhet.stämmelserna om
regeringsskiftet återkallades1994 sedermera denna proposi-Efter

avskrevsl.ärendet Enligt regeringens meningtion, varefter detvar
tydligtförslaget inte tillräckligt i fråga det skydd föråterkallade om

olikagälla inom sektorer.miljön, börsom
Milj tilläggsdirektivhar härefter i fått

jord-utreda bl.a. också lagar och skogs-i uppdrag röratt somom
miljöbalkenin i Detta gäller skogsvårdslagen ochbruk kan tas

jordbruksmark. Vidareskötsel skall utred-lagen 1979:425 avom
ställning till vattenlagen kan in i miljöbalken.ningen Ut-tasta om

sina förslagskall redovisa 1996.redningen senast sommaren
ambition förslag till miljöbalk skallRegeringens är att ett nytt

riksdagen underfram för hösten 1997.kunna läggas
nyligen redovisat sin miljöpolitiska strategi förRegeringen har

skrivelse4.i särskild I skrivelsen framhålls det loka-riksdagen atten
markanvändningspolitikbetydelse. En förarbetet är storav en

utvecklinglångsiktigt skall utvecklas. Regeringenhållbar attavser
vid hållbar utveckling städer ochsärskilt viktlägga tätorter,en av

imiljön får starkare roll den kommunalabl.a. över-att engenom
siktsplaneringen.

regeringen sin vidareskrivelsen uttalar mening länsstyr-I attsom
regional nivå. Länsstyrel-nyckelroll i miljöarbetet påelsen har en

miljöpolitikeninnehållet i nationella i länet,bör föra denutsen
successivt följainsatserna inom olika sektorersamordna samt upp

utsträckningförutsätts i ökadutvärdera resultatet. Länsstyrelsenoch
förhåll-nationella mål till regionala och lokalaverka för omsättsatt

pådrivande och samordnandeLänsstyrelsensanden. att varaansvar
bör verka förytterligare. Länsstyrelseni miljöarbetet bör utvecklas

ökonsekvensbeskriv-särskilt miljinstrumentenmilj öpolitiskadeatt -
miljö-i förebyggandesamhällsplanering utvecklas detningar och -

199495:11jfr §5.19949530;Skr. prot.
2 1993:43 och 1994:48.1993:04; dir.M
3 Dir. 1994:134.
4 Miljön värt1994952120,Skr. ansvar.gemensamma-
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vidare strategiska inriktningenangeläget den iarbetet. Det är att
miljöarbete förstärks.länsstyrelsens

övergripande mål beträffande utveckling formerna förSom av
i planeringen regeringen önskemålensamverkan attanser om en

långsiktigt hållbar bebyggelsestruktur ställer krav på ökaden sam-
planeringen olika nivåer inom olikaordning mellan på och sektorer.

översiktsplanering kan i grad lägga grunden förförstärkt högEn en
samordning.sådan

i innebär anslutning tillSveriges medlemskap EU regelsys-etten
miljöområdet, i snabb utveckling. dåvarandepå Denärtem som re-

redovisade i skrivelse till riksdagen sin strategigeringen 1993 en
EUl.miljöarbetet inom redogörelse för flertaletpåverka Enför att

särskilda miljöområdet har lämnats i derättsakternade propo-av
EES-avtaletgenomförandet I det avtaletsitioner behandlarsom av

inte rättsakter naturvård.ingick dock om
översiktlig beskrivning miljöreglerna i RomfördragetEn samtav

i proposition-utvecklingen miljöarbetet inom EU har lämnatsavav
EU3.i anförs i huvudsak följande.Sveriges medlemskap Dären om

miljöreglernaMaastrichtfördraget har de grundläggandeGenom
kompletterats och förstärkts på flera punkter. Ii Romfördraget ar-

målsättningar främjagemenskapenstikel 2 äratt att enanges en av
tillväxt skonsam miljön.hållbar icke-inflatorisk Denär motsom

därigenomgrundläggande bestämmelsen gemenskapens syfte harom
hänvisning till miljöpolitiken. Behovet säker-utökats med atten av

utveckling därvidställa hållbar har framträdande roll.gettsen en
bestämmelser syftet med miljöpolitikNärmare gemenskapensom

i artikel l30r, kompletterats i flera avseendenanges som genom
Maastrichtfördraget. bl.a. miljöpolitiken skallI punkten 2 attanges

till skyddsnivå olikartadesyfta hög med hänsyn till förhåll-tagenen
inom olika regioner. Vidare försiktig-anden gemenskapens anges

hetsprincipen princip för miljöpolitiken.grundläggandesom en ny
miljöreglerBeslut fattas oftast med kvalificerad majo-om numera

ritet artikel 130s.1 enligt samarbetsförfarandet i artikeldet s.k.
därigenom1890. blir lättare för rådet fatta beslut miljö-Det att

området tidigare, då alla beslut krävde enhällighet.än
främst enligt artikelFör regler skatter gäller 130s.2 attsom avser

beslut fortfarande skall fattas med enhällighet. Detsamma gäller för

1 199293255.Skr.
2 1991192470 bil. 13, 199293: 60, 199394203.Prop. prop. prop.
3 19949549 240 tr.Prop. s.
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regler fysisk planering, markanvändning avfallshanteringutomom
och åtgärder allmän karaktär, hushållning med vattenresurserav

regler med betydande energipolitiska inslag.samt
Genom artikel 130s.3 har regler införts formaliserar förfar-som

andet vid beslut åtgärdsprogrammen för miljöområdet.om
Liksom tidigare gäller enligt artikel 130t regler beslutade medatt

artikelstöd 1305 inte skall hindra medlemsstat från behållaattav en
eller införa skyddsåtgärder. Miljöreglernasträngare skall således ut-

minimiregler.formas som
Bestämmelser har till syfte förverkliga den inre marknad-attsom

med stöd artikel iIOOa fördraget. Artikeln ligger tillantasen av
grund för regler harmoniserade miljökrav för kemi-t.ex.om varor,
kalier. Beslut fattas med kvalificerad majoritet enligt det s.k. med-
bestämmandeförfarandet i artikel l89b.

artikel framgårAv 100a.3 kommissionens förslag skall utgåatt
från hög skyddsnivå det gäller hälso-, miljö-när och konsument-en

Ävenskydd. de regler beslutas med stöd artikel IOOa iom som av
allmänhet utformas så medlemsstaterna förhindrade ställaäratt att

långtgående krav, finns viss möjlighet tillämpa strängareattmer en
krav med stöd den s.k. miljögarantin i artikel 100a.4. Harmoni-av

vidserade regler skall också behov innehålla skyddsklausul,en som
det möjligt för medlemsstat tillgripagör temporärt strängareatten

åtgärder artikel 100a.5.
Miljögarantin innebär kan tillämpa regler tillsträngareatt staten

skydd för bl.a. miljön vad följerän EG-rättsakt. Förut-som av en
sättningen kommissionen godtar nationellaär den interegelnatt att
innebär godtycklig diskriminering eller förtäckt handelshinder.ett

gällandeDen EG-lagstiftningen miljöområdet i form för-av
ordningar, direktiv och beslut har redovisats i propositionerna om
EES-avtalet. iTakten lagstiftningsarbetet flera skäl fortfarandeär av

Äldrehög inom EG. regler blivit omoderna behöver följassom upp
och ändras. Exempelvis gäller detta direktiven utsläpp till luftom

Milj ödimensionenoch blir viktigare iallt de reglervatten. om varor
förutarbetas fullfölja den inre marknaden. Som följdattsom en av

medlemskapsförhandlingarna skall viktigaöversyn görast.ex. en av
regler på kemikalieområdet. På flera miljöområden sker dy-en
namisk utveckling i Europa kan förväntas tillleda behovettsom av

regler. Exempel på detta avfallsfrågorna ochär den växande in-nya
sikten behovet säkerställa biologiskaden mångfalden.attom av

Riktlinjer för den framtida utvecklingen återfinns i det femte åt-
gärdsprogrammet för miljön. I slås fast hänsyn tillprogrammet att
miljön skall vid alla viktiga politiska beslut inom gemenskapentas
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utvecklinglångsiktigt hållbarskalloch EU sträva motatt somen
skall före-Miljöproblemmiljön ellerinte skadar naturresurserna.

samhällssektorer.integreras i allamiljöhänsyn skallochbyggas
vadminska till nivåskallLuftföroreningarna motsvarar na-en som

belastningsgränser.till kritiskas.k.tål med hänsynturen
för-klimatförändringar,risken förbehandlar bl.a.Programmet

skyddet förvattenföroreningarochsurningen, luft- naturre-samt
behövsSärskilda åtgärderbiologiska mångfalden.och densurserna

kustområdena. För de nämnsochför de tätorts- tu-utsatta senare
med de ökandeproblem. Problemenspecielltrismen ett av-som

särskilt.behandlas ocksåfallsmängderna
grund-styrmedeluppsättningenbredda årBehovet att avenav

lagstiftningsarbete nämnsfortsattUtöveritankarna ettprogrammet.
ekonomiskainförandetplaneringförbättradsärskilt styr-samt aven

ochi priset påmiljökostnadernaintegreringmedel med varoraven
tjänster.

istyrmedelutveckling fråganpågårnärvarandeFör omaven
sysselsättningtillväxt, ochvitbokdeninom EU. Imiljöarbetet om

år 1993 berörsbehandladeEuropeiska rådetkonkurrenskraft som
istyrmedel. Det betonasekonomiskaskatteväxling ochfrågor om

lett till under-med kapital hararbetskraftersättningvitboken att av
gjortfelaktiga budskapsamtidigtarbetskraftenutnyttjande somav

skatternaöverutnyttjats. Förändringmiljö- och naturresurseratt av
för håll-modellenangivit främjande denföreslås. Rådet har nyaav

särskild punktmiljödimensioninklusive dessutvecklingbar ensom
Miljömi-vitboken.uppföljningendebattenvitaliserabör om avsom

möj-rådssekretariatet fortsätta studerauppdragit åtnistrarna har att
skatteväxling.tillligheterna

miljö-beskriva och analyserasyftar tillMiljöövervakning attsom
nivå iglobal kommerregionalpå såväl lokal ochtillståndet som

Ökade på snabbare ochkravbetydelse.framtiden få allt störreen
utvecklingmiljötillståndets ärrapportering rörandeomfattandemer

vänta.att
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Miljöfrågorna7.5.2 i regionalt perspektivett

Allmänt

Länsstyrelserna har för närvarande för regionaladenansvaret att
utvecklingen sker i former förenliga med miljöär god ochsom en

långsiktig hushållning med Regionutredningennaturresurserna.en
huvuduppgifterframhöll för länsstyrelsernas operativa arbetetre

inom miljöområdet: miljöskydd, miljöövervakning och naturvård.
Landstingens befattning med miljöfrågorna regionalpå nivå sker

utifrån sjukvårdensbl.a. hälso- och perspektiv hälsoskyddgenom
miljömedicinskaoch åtgärder också bl.a. med utgångspunkt imen

kollektivtrafik,deras för naturvård och friluftsliv. I övrigtansvar
landstingen för utbildningsinsatser och bedriver inforrna-ansvarar

tionskampanjer.
Länsstyrelsernas innefattarverksamhet myndighetsutövning med

tillståndsprövning tillsynbl.a. och miljöfarligaöver verksamheter
uppföljning miljötillståndetbl.a. i regionerna. Länsstyrel-samt av

också överklaganden i fråga kommunernas beslutprövarserna om
i miljö- och hälsoskyddsfrågor. När det gäller såväl länsstyrelsernas

Koncessionsnämndens för miljöskydd tillståndsprövning ärsom
landstingen i många fall samrådsparter eller remissinstanser.

I det regionala perspektivet blir miljöfrågorna allt be-störreav
regionernastydelse för konkurrenskraft. För attraktiv måsteatt vara

region kunna erbjuda god miljö för boende, arbete och fritid.en en
Miljöproblemen har ofta analyserats i lokalt perspektiv ochett

varit inriktade fysiska miljön.på den Detta perspektiv håller pånu
förändras. Dels uppmärksammas människans livsmiljöhela i alltatt

högre grad, dels leder den ökade rörligheten till de lokala miljö-att
frågorna regionalfår karaktär. Bostads- och arbetsmarknader,en
pendlings- och liksom för olikaunderlag slagstransportsystem ser-
vice har, framför allt i storstadsområdena, kommit överskidaatt
kommungränserna.

bör framhållas denHär slutsats Regionutredningen drog be-som
miljöfrågornasträffande regionala karaktär och kan tjänasom som

vägledning för uppgiftsfördelningen olika nivåermellan och olika
konstaterandel:myndigheter. Utredningen gjorde följande

En slutsats kan dras genomgången utifråndetär attsom av ovan en
övergripande utgångspunkt inte kritisktsärskilt hur de administrativaär

dras på regional nivå för miljövârdens Arbetsuppgifternadel.gränserna

1 sou 1992:63 190s.
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planering ochin i deldock delas rörmiljöområdet kaninom somen
De förratillsyn och kontroll.och delarbete rörförebyggande somen

ochregionalt samarbete störregradpå högresannolikt vinnakan aven
områdesdetaljkänne-viss gradkrävermedan deregioner avsenare en

kvalitet.bli godskalltillsynbeslut ochfördom att av

SkåneSärskilt om

organisationen ochregionalanuvarandemed denProblemen upp-
kanför Skåne. Detföreträdareofta påtalatsgiftsfördelningen har av

någotmiljösynpunkt, här närmareanledning frånfinnasdärför att,
landet.i delenförhållandena denförredogöra av

Skåne,Miljödelegationen Västrainledningsvis nämnaskanHär
åtgärder församordnatill ochinitiativi uppdrag atthade att tasom

tioårsperiod. sittIinomSkånemilj i västraväsentligt förbättra ön en
19901 länsstyrelsernadelegationen bl.a.anfördefrånbetänkande att

skulle kom-planering,tillsyn ochförmyndighetsansvarhar somett
samord-medreformenföreståendedådenförstärkasatt genomma

förbli statligskulle dockrollLänsstyrelsenslänsförvaltning.nad
ochgivna lagarövervakninginriktningtydligha attoch mot aven
till-mellanviktigareansågs alltrollfördelningtydligföljs. Enregler

andraå denmiljöverksamhetövrigsidan ochåkontrolloch enasyn
miljö,förinriktad enhetoperativtdärför finnasbordesidan. Det en

delsbordeutgångspunkterplanering. Dessregionalochtrafik vara
tillfrånansvarsförskjutning skettochmakt- statenstarkaden som

Miljö-kollektivtrafiken.förlandstingensdelskommunerna, ansvar
kommunalförbund skulleinterimistisktföreslogdelegationen ettatt

förutsättningarna förutredabl.a.uppgiftmed ettbildas gemen-att
ilandstinget och kommunernabildatkommunalförbundsamt av

region-ochskulle bl.a. upprättalän. Detta antaMalmöhus organ
vissaoch beslutamiljöplaneringenfysiskaför den omprogram

miljöåtaganden.större
Skå-miljöområdet berörregeringsuppdragaktuellaBland som

följande nämnas:kanne
regiona-i i uppdrag upprättafåttlänsstyrelser harSamtliga att-

Boverkettillredovisasskallmiljöanalyser,ochtrafik-1a som
april 1995.den lsenast

huranalyserai uppdragharstorstadsläneniLänsstyrelserna att-
miljtill nåmedverkar ö-markanvändningen attplaneradeden

1 händer.2000 i våraårSkåneiMiljön1990:93, västraSOU -
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målen inom områdena luftkvalitet och buller, kulturmiljövård,
biologisk mångfald grönstruktur. Analysen skall redo-samt
visas den april1 1995.senast
SJ, Banverket, Vägverket, Sjöfartsverket och Luftfartsverket-
har haft i uppdrag utarbeta förslag till strategi för huratt ett en

aktivt samarbete bör genomföras i syfte påskyndaett att ut-
Öresundsregion-vecklingen miljöanpassat trañksystem iettav

en.
Ett uppdrag har aviserats för ytterligare intensifiera förbe-att-
redelsearbetet för miljöanpassatett transportsystem attgenom
utföra med Danmark regionalt miljöprogramett gemensamt

Öresundsregionen. Öresundskommitténför kommer troligen
samordnare detta uppdrag.att vara av

En särskild delegation har tillsatts med uppgift inledaatt ett ar--
bete med miljöinriktad regionplanering i Skåne. Delega-en
tionen skall fram utgångspunkter och redovisa underlag förta
planeringen lämna förslag till former för fortsatt pla-samt en
nering. Syftet skall belysa möjligheterna åstadkom-att attvara

från miljösynpunkt ändamålsenlig samhällsstruktur. Pla-ma en
neringsunderlag förslag till inriktning och former församt
fortsatt regionplanering bör redovisas till regeringen densenast
1 1995.mars

Den sistnämnda delegationen särskilt intresseär och härav ges
därför redogörelse förnärmare dess verksamhet.en

kommittédirektivenI uttalades bakgrund till behovetsom en av
följandel.delegationen bl.a.

I Skåne bor 10 %västra Sveriges befolkning på %1 lan-av av
dets Belastningen på luft, mark och Miljösitua-äryta. vatten stor.
tionen i Skåne har behandlats i flera statliga utredningar och upp-
drag under år. Med utgångspunkt i de förhållanden harsenare som
redovisats utredningarna beskrevs miljösituationen i Skånevästraav
på följande sätt.

Belastning på miljön till följd luftföroreningarav
Nedfallet luftföroreningar i Skåne överskrider i Hera fall deav
kritiska belastningsgränser och gränsvärden har lagts fast bl.a.som

Äveninternationella förpliktelser och nationella mål.genom om
huvuddelen nedfallet har sitt i utländska källor, härrörav ursprung

del luftföroreningarna från den lokala vägtrafiken.storen av
Luftföroreningarna har bidragit till allvarlig försurning mark-en av

1 Dir. 1994:15.
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Luftförore-Sydsverige.iSkåne ochhelaivattenområdenoch
30 000hälsorisk änävenningarna utgör personerstor meren -

överskriderluftföroreningarhalterförberäknas somutsatta avvara
luftkvalitet.för godriktvärdenNaturvårdsverkets

stadsbygdoch glessammanhängandeEn
sammanhängandedelartillkarakteriseras ettSkåne storaVästra av
Utspridningenmindre tätorter.mångamedbebyggelsemönster av

bilberoende.tillmedverkathararbetsplatser stortettochbostäder
regionen.iresandetandellågkollektivtrafikenSamtidigt har aven
med kol-Skåne företassydvästrai% arbetsresorna15Knappt av

Stockholmsregionen.% i50cirkamedjämförtfärdmedellektiva

tillgänglig markallemansrättsligtpåBrist
jordbruksland-iinsprängdstadsbygden,sammanhängandeDen täta

områ-grönområden ochpåtillgångenbegränsatalltmerharskapet,
delarna,befolkningstätadeSkåne. Irekreation i västra mestförden
råderkommuner,StaffanstorpsochLundsBurlövs,Malmö, endvs.

sak-landskapet. Detomgivanderekreationsmark i detbriststor
ochområdenstruktur grönasammanhängandealltframför avennas
pergrönområdentillTillgångentillanslutning tätorterna.istråk

tätbe-i deStockholm änihögremångdubbelt t.ex.invånare är
Skåne.delarna västrabyggda av

jordbruksmarkHögvärdig
Även de-deåkermark.bästa senasteSverigesharSkåneVästra om

detfinnsavtagit,jordbruksmarken harutbyggnad övercenniernas
utbyggnadanspråk förimarkenkvarvarandeden avför tasrisk att. anläggningar.andraochtrañklederbebyggelse,

miljöervärdefullaKulturhistoriskt
kulturmiljöervärdefullakulturhistorisktriktlandskap ärSkånes

Skåneföreträdesvis i västradessaandelEnobjekt.och stor av --
enligt lagenriksintresseRiksantikvarieämbetetenligtär av

hushållning med121987: naturresurser m.m.om

mångfaldenbiologiskadenHot mot
ochartrik ñoraförekomsterlokalaunik medRegionen är enav

årtiondenundertätortsexpansionenJordbruket senarefauna. samt
iminskat,mångfalden ut-biologiskadeninneburit endockhar att

stadsregioner.svenskai andramotsvarighetsaknarsträckning som
biotoper.ochunikafortfarandefinns arterdettaTrots



269REGIONALT1995:27SOU UTVECIQJNGSANSVAR

bl.a. följande.Vidare anfördes
utvecklingspotential, framför allt dendärbetydandeSkåne har en

Särskilt sydvästrainnebära fördelar.livsmiljön bedömsattraktiva
befolkningstillväxt, bl.a. medinför avsevärdståSkåne enanses

i Skåne beräk-Folkmängdenregionens strategiska läge.tillhänsyn
Vid den förväntadeinvånare fram till år 2010.med 60 000ökanas

belastningen på miljön förmodas ökatillväxten kanregionala
livsmiljön odlings-innebära försämringar såvälkraftigt och somav

naturvårdsverk har påtalatStatensBoverket ochbetingelserna. att
samordning den fysiska pla-regionaleffektiv och förankrad aven

förutsättning för till-viktigSkåneneringen i sydvästra är atten
långsiktigt hållbar livsmiljögod ochske såskall kunnaväxten att en

bibehålls.
planeringsamordning kommunernasregionalBehovet avav en

antal remissinstanser i samband medtagitshar även ett stortupp av
tillstånd till fast förbindelseremissbehandlingen ansökan enav om

Öresund. tillsådan förbindelse ledaEnligt ansökan skulleöver en
befolkningstillväxten i Skåne fram till år 2010,fördubbling aven

myndigheter har pekatFlera120 000motsvarandedvs. personer.
regional samordning denbedrivs sådanf.n. intepå detatt aven

regionens kvalitet-för utvecklaplaneringen, behövsfysiska attsom
negativa miljöeffekter.förebyggaocher

i syfteDanmark har inlett samarbete bl.a.Sverige och ut-ett att
Öresundsregionen.miljöprogramregionalt förarbeta gemensamtett

miljökvalitetsmålskall regionalaför dettaInom ut-programramen
föroreningar.utsläpp Målenavseende påverkanvecklas genom av

Öre-ivägledande för den fysiska planeringen helaskall bl.a. vara
sundsregionen.

ingår företrädare Sydvästra Skånes Kommunal-delegationen förI
KommunalförbundMellan-Skånes MSK, Nord-förbund SSK,

Sydöstra Skånes Samar-Skånes Kommunalförbund NSK,västra
SÖSK, Samarbetskommittébetskommitté Nordöstra Skånes

NÖSK, Länstrafik länsstyrel-Malmöhus Trafik, Kristianstads AB,
Kristi-Kommunförbundeti Kristianstads och Malmöhus län,serna

NomineringenMalmöhus.Kommunförbundetanstads län samt av
partier-inom politiskai delegationen har dock skett deledamöterna

Skåneorganisationer motsv..nas
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överväganden7.5.3 och förslag

betydelse för levnadsbetingelsernaMiljöfrågornas är ettstora
regional nivå därföroomtvistat faktum. Politiska på bör haorgan

iockså miljöaspekter beaktas de övervägandenför attett ansvar
denna nivå.görssom

behandlas integrerat med de frågorMiljöproblemen behöver som
utvecklingregions ekonomiska och sociala Intemed göra.har atten

kommunikationsområdet finns många besvärliga miljöfrå-minst på
liksom inom delar näringsverksamheten.uppmärksamma,att avgor

Regionberedningens mening bör det ankomma på lands-Enligt
regionala utveckling-olika verksamheterna på dentinget för deatt

redovisa lösningarerforderliga miljöhänsyn och vilkaområde taens
miljövärden. strategiolika intressen hotar Närtänker sig då enman

finns det förutsättningarför regionen bör utvecklas,formuleras hur
miljöfrågorna verk-effektivt hänsynstagande tillför attett genom

samtidigt.olika samhällssektorerinom många övervägssamheter
liggautvecklingsansvaret bör ocksåregionaladetI att genom

miljö. finns iför förbättrad Det redanoffensiva åtgärder verka en
internationellminstinitiativ, inteåtskilliga exempeldag genom

blir föremål för åtgärder.regionala miljöproblemdärsamverkan,
regio-inom förverksamhet bör utvecklasDetta är ettramensomen

utvecklingsansvar.nalt
inom rad områden be-generellt utformade reglerfinnsI dag en

del planeringmiljöhänsyn i olika verksamheter. Enträffande avser
åtgärder ochi samband med andra planerasmiljöhänsynför att ge-

viktiga uppgifter för denharnomförs. Detta är, sagts ovan, re-som
huvudmannaskapsför-i sig ingasjälvstyrelsen och erfordrargionala

blir självstyrelseansvarändringar i del fall attett genommen en
miljöhänsyn överförs till regionalkräververksamheterandra som

självstyrelse.
förtillståndsprövning och åtgärdergäller reglernaandra delarI

myndighetsutöv-kontroll. verksamhetertillsyn och Dessa avser ren
Regionberedningens uppfattning inte överlämnasenligtning och bör

På regional nivå det länsstyr-regionalt självstyrelseorgan.till ärett
förändringaruppgifter hand och någradessaelserna har omsom

mellanutökad samverkan deninte i detta avseende. Enföreslås re-
dock förutsättas ocksåoch länsstyrelsen måstegionala älvstyrelsen

miljöområdet.på
miljöfrågor på lokal nivå.behåller sitt förKommunernas ansvar

församordning skall ske inomregionaladenGenom ramensom
förutsättningar påverksamhet, dessa godalandstingens att ettges
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stödja i arbete på miljöområ-verkningsfullt kommunerna derassätt
det.

Kommunikationer7.6

kommunikationerSammanfattning: fungerandeVäl är av
utvecklingen.betydelse för den regionalagrundläggande

viktigt regionala självstyrelsen,därför för denDet är men
i riksintresseperspektiv, landstingenfördeläven attett gesen

väginvesteringar beslutas Vägver-inflytande deöverett som av
organiseradväghållarregioner. bör skeDettakets genom en

mellan landstingen och Vägverket.samverkan
Regionberedningen beslutanderätten iDärutöver attanser

förasnuvarande länstrañkanslagen bör frånfråga de överom
till landstingen.länsstyrelserna

Landstingens kommunernas föroch gemensamma ansvar
ändras inte beredningens förslag.kollektivtrafiken av

Inledning7.6.1

i två del-frågeställningar detta avsnitt berörDe tas storasom upp
investeringar i infrastruk-gäller och underhållområden. Det avena

in-den verksamhet utnyttjar dennadet andra utgörstur, av som
vida olika nivåer.Sakområdet områden påfrastruktur. spänner över

för trañkinvesteringarna och tele-finns de nationella planernaHär
kommunikationerna också riktlinjerna för den verksamhet sommen

Telia m.ñ. bedriver.SJ, Posten,
landstingen hu-regional och lokal nivå har och kommunernaPå

kollektivtrañken, länsstyrelserna förvudmannaskapet för ansvaret
trañkverk-länstrañkanläggningarna och miljönplaneringen samtav

nivå. På det lo-uppgifter dennaorganisation försin som avseren
på radi väsentligt kommunernasberörs alltkala planet ansvar en

hälsoskydd. Somfysisk planering miljö- ochsåsomområden, samt
ii kommunernasitt väghållningsansvarföljd tätorter svararaven

påinvesteringar underhåll detutsträckning också för ochviss om-
rådet.

det kankommunikation ellerMöjligheterna till transport avse-
grundläggande betydelseinformationellermänniskor, är avvaror -
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förändringar på dettautveckling. Stora har skettför samhällesett i
vi studerar förhållandenaunder innevarande sekel. Omområde bara

dagliga genomsnittliga resandet årvi detland finneri vårt attt.ex.
påligger motsvarande tal 40invånare. Idag3001900 m pervar ca

föränd-betydande ökning Tvåytterligare vänta.km. En är att stora
utveckling:i utbygg-viktigaste komponenterna dennaringar deär

massbilism-från mitten 1800-talet ochjärnvägstrañkennaden avav
tidefter andra världskriget. Underfrån tidenframväxt senareens

möjligheter överförautvecklingen det gällertekniskaden närhar att
informationsteknologiaktuell.information blivit alltmer Begreppet

allmänna språkbruket.blivit del dethar17 en av
trañkpolitikför samhällets la-övergripande målennuvarandeDe

19881. invånarna ochMålen innebärriksdagen när-des fast attav
tillfredsställande,olika skall erbjudas sä-i landets delaringslivet en
möjliga samhällseko-trañkförsörjning till lägstamiljövänligker och

enligt följande.i fem delmålutvecklasnomiska kostnad. Detta
så närings-skall utformasTillgänglighet: Transportsystemet att-

tillgo-transportbehovgrundläggandemänniskornaslivets och
doses.

bidrarskall utformas så detEfektivitet: Transportsystemet att-
helhet.resursutnyttjande i samhälleteffektivttill ett som

så detskall utvecklasSäkerhet: Transportsystemet att motsva--
i trafiken.ställda krav på säkerhethögtrar

god miljöskall utvecklas såMiljö: Transportsystemet att en-
främjas.hushållningen medoch naturresurser

skall byggas så detRegional balans: Transportsystemet attupp-
regional balans.bidrar till

7.6.2 Allmänt

Kommunikationsde-tillbudgetproposition har anslagenårsI 1995
måna-lbudgetåret 199596 18sjätte huvudtiteln förpartementet

krz. kan jämförastill miljarder Dettaföreslagits uppgå 36,4der
för månadervilket sammanlagt 12199495, förbudgetåretmed

kr3.miljarderanvisats 33nästan

1 rskr. 159.198788:50 bil. TU 13,Prop.
2 199495400 bil.Prop.
3 bil.199394;100Prop.
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miljarder kr,till 32,3uppgåföreslåsInfrastrukturanslaget varav
byggandekr,miljarder5,9statligaunderhåll vägarochdriftför av

statligavidmakthållandeochdriftmiljarder kr,7,6vägar avav
stomjärnvägar 9,4inyinvesteringarochmiljarder kr4,4järnvägar

miljarder kr.
Frånmiljarder kr.till 2,4uppgåföreslåsLänstrafikanslaget an-

ochlänsvägarbyggandeförkostnaderVägverketsbetalasslaget av
Vidare läm-länsjärnvägar.investeringar iförkostnaderBanverkets

byggandepågåendefullföljandetillbidraganslagetfrån avavnas
kajanlägg-tillgatuanläggningar,ochtill väg-statskommunvägar,

tillgodstrafik,ochkollektivregionalförfartygochningar person-
kollektivförspåranläggningartillflygplatserkommunala per-samt

kollektivtrafiksats-tillmedelbetalasanslaget ävenFrånsontrafik.
i7.6.8 deavsnittstorstadsöverenskommelserna seenligtningar

genomförandet.förhuvudmanärnågon änfall statenannan
på järnvägpersontrafikinterregionalför köpAnslaget m.m.av

sådanfinansierasFrån anslagetmilj. kr.uppgå till 796föreslås per-
dri-inte kanangelägenregionalpolitisktsontrafik är sommensom

fördisponeras ävenvillkor. Anslagetföretagsekonomiskapå er-vas
funktionerför vissaSJjärnvägartill Statenssättning gemensamma

in-drifts- ochföranslagetdisponerasVidarelänsjärnvägarna.på
Inlandsban-numeraintressenterInlandsbananstillvesteringsbidrag

köpkostnad föreventuellskallDärutöverIBAB.Aktiebolag, avan
Östersund belasta anslaget.Umeåochmellanñygtrafik

trafikhuvud-ersättning tillförvidare anslåsföreslåsmilj. kr310
finansierasanslagkollektivtrafik. Från dettavissför köpmännen av

trafikpolitiska beslutårsenlighet med 1988istatsbidragdet som
vissförÖvertagandeförtrañkhuvudmännen ansvarettillskall avges

ocksålänsjärnvägarl. finansierasanslagetGenompåpersontrafik er-
inlandsbanan.sättningstrafik utmed

fråganbudgetpropositionavsnitt i 1994 årssärskilt togsI uppett
transportsystem Debärkraftigtlångsiktigtinriktningen mot ettom

följande punkter.i bl.a.uttrycktesbedömningarnasammanfattade
förklimatmiljö ochmämiiskor,blTransportsektorn utsätter a.- .

lång-vadmedsamklangstår iintepåfrestningar naturensom
siktigt tål.

ochbreddasbörtransportsektorninomMiljöarbetet meren-
miljöanpassning ske.djupgående

1 260.19, rskr.bil. TU198788:50Prop.
2 ff.145bil. 7199394400Prop. s.
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Kortsiktiga och långsiktiga miljömål bör fastställas för alla tra--
ñkslag. Målen bör formuleras så de förenliga medäratt en
sarmnanvägd, miljömässigt hållbar utveckling.

samlat utvecklingsarbeteEtt rörande kraven på långsiktigtett-
bärkraftigt har påbörjats. Konsekvenserna förtransportsystem
svenska bör klargöras.transporter
Arbetet med systematiskt värdera prissättaoch trafikensatt-
miljöskador bör intensifieras.
En trañklagstiftningenöversyn bör inledas med syftet attav-

miljöanpassningen.öka
Riksdagen godkände iden propositionen angivna inriktningen av

utvecklingsarbetet rörande långsiktigt bärkraftigtett transportsys-
teml.

I 1995 års budgetproposition anfördes bl.a. följande i miljöhänse-
ende

miljöanpassadeGoda kommunikationer med väl utvecklad in-en
frastruktur förutsättning förär ekonomisk tillväxt, ökad syssel-en
sättning och bibehållen välfärd i landets olika delar. satsningarDe
på modernisera och bygga infrastrukturen genomförsatt ut som nu
behöver kompletteras med andra åtgärder för kommunikations-att

skall kunna förbättras helhet, bl.a. från miljösyn-systemen som
punkt.

Regeringen arbetet med begränsa trañkens miljöpå-att attanser
verkan måste bedrivas på kraftfullt Arbetetsätt. med trañkensett
miljöanpassning bör baseras på avvägning mellan behovet atten av
utveckla kommunikationeroch för 2000-taletstransporter mötaatt
behov och nödvändigheten öka miljöan-att transportsystemensav
passning.

nationellaDet svenska arbetet med öka miljöanpassningenatt av
intensiñeras under mandatperioden.transportsystemet avses

Kommunikationernas betydelse från regional synpunkt togs upp
propositioni 1994 års regionalpolitiska Därvid anfördes bl.a. att

effektivt och väl fungerande kommunikationssystemett utgör en
viktig förutsättning för Sveriges fortsatta ekonomiska utveckling och

goda kommunikationer och transportrnöjligheteratt är grund-av
läggande betydelse för tillväxten och den regionala utvecklingen.
Vidare framhölls prioritering tillväxtrnålet kräver långsik-att en av

1 Bet. 199394:TU16, rskr. 154.
2 Prop. 199495400 bil.
3 Prop. 199394140 42 ff.s.
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för denationellastrategiska satsningar på det stamvägnätettiga och
utvecklingfortsattalandsbygdensflödena. Förlångvägaochstora

godstransportertillgodoser såvälvägnätär ett enperson- somsom
dessutomkrävsdet utgörförutsättning. l vägnätetviktig system som

Infrastrukturverken böri det lågtrafikeradeförbättringar nätet.stora
anslagsframställningarna särskiltfördjupademed dei samband re-

regionalpolitiska effekter.sina verksamhetersdovisa
manifesterats bl.a.betydelse harInformationsteknologins ökande

IT-kommissionen, is.k.tillsättandet den varom mera av-avgenom
snitt 7.6.5.

be-verksamhet kommer närmareBanverketsochVägverket att
informationsteknologi behandlasavsnittetavsnitt. Ii nästaröras om

allmännainledande,verksamhet. I dettaTeliasnuvarandebl.a. av-
ochLuftfartsverketsSJkortnågot nämnassnitt skall bara :s,om

kommunikationsområdet.respektive rollSjöfartsverkets
får ocksåjärnvägstrañkhuvuduppgift drivatillSJ har att men

verketdärmed ochhar sambandverksamhetdriva somsomannan
i förord-Verksamheten reglerasförutsättningar för.särskildahar

järnvägar.instruktion för Statensmed1988:626ningen
añärsverket SJ med dessmoderföretagetbestårSJ-koncernen av

fastighetsdivi-maskin- ochpersontrafik, godstransport-,divisioner
Swedcarrier helägtSwedcarrier-koncernen. AB ärochsionen av

sammanhållande bolag för SJoch fungeraratlärsverket SJ ett :ssom
ingår Swebus GruppenSwedcarrierkoncernen bl.a.aktiebolag. I

ASG AB.ochTGOJ ABAB,
förutomindelning upphörtregionala hartidigareSJ numera:s

tillhar i stället gåttfastighetsdivisionen och överbeträffande man
funktionell indelning.en

miljarder kr.22rörelseintäkter nästanSJ-koncernens1993 var
omkring miljarderperiod 9,5SJ underAffärsverket omsatte samma

ökade medmed järnvägpersonkilometerantalettotalakr. Det
uppgicki koncernenanställdaAntalet% jämfört med 1992.7,2

medeltal till 30 000i1993under personer.
ställtutveckling inom sitt områdetâgtrañkensmål förharSJ som

följande mål.bl.a.upp
1990-taletunderså tågetstäderSnabbtågsnät mellan större att-

till mils60för resmålfärdmedelblir snabbaste ca av-upp
stånd.

1 årsredovisning anslagsfram-ochmyndigheters1993:134förordningenSe om
ställning.
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Samordnade lösningar mellan tåg-, ñyg-, färje-, buss- och bil--
trafik via utveckling resecentrum.av

regionaltågsnät kringNytt storstäderna Stockholm, Göteborg-
och MalmöKöpenhamn för daglig pendling.

godstågsförbindelserSnabba mellan terminalerindustrierstörre-
från huvuddelen landet till kontinenten över natt.av
Förhöjd kapacitet på huvudlinjerna för ökande gods-mötaatt-
flöden. Dessutom kortare transporttider minskadeoch väntetid-

er.
Upprustning vissa länsjärnvägar för bl.a. säkerställaattav-
godstillñödena och höja effektiviteten.

Riktlinjer har fastställts för Statens järnvägar SJ under åren
1994-1996. Riktlinjerna innebär SJ affärsmässigt skall utvecklaatt
järnvägstrañken och förbättra ekonomin så bolagisering kanatt en

iske slutet 1996.av
Luftfartsverket skall främja säkert, konkurrenskraftigt mil-ochett

jöanpassat ñyg för tillgodose människors resebehov närings-ochatt
livets behov Detta skall bedrivagörasvarutransporter. attav genom
ñygplatsverksamhet, ñygtrafiktjänst, ñygsäkerhetsarbete och luft-
fartspolitiskt arbete. förordningen instruktionI 1988:78 med för
Luftfartsverket finns bestämmelser verksamheten.om

Luftfartsverket driver statliga14 flygplatser för civil reguljär tra-
ñk och har därutöver hand den civila trafiken på fem militäraom
ñottiljflygplatser. Affärsverkets intäkter uppgick till1993 3 267
milj. kr. Antalet årsarbetare 3 600nästan Det totalavar personer.
antalet under året milj., minskning15 %med 2passagerare var en
från Luftfartsverkets investeringsplan1992. för åren 1994-1996

till miljarderuppgår 2,2 kr.
Luftfartsverket sådant har ingen regional indelning. Divisionsom

Ävenflygtrañktjänsten ANS dock indelad i regioner.är Luftfarts-
inspektionen har regional indelning: östra, södravästra, samten

distriktskontoret.norra
Sjöfartsverket viktigaför delar sjöfartens infrastruktursvarar av

i form sjövägar ioch säkerheten dessa för säkerhetensamtav om-
serviceutbudbord på fartyg. I verkets ingår bl.a. lotsning, isbryt-

ning, sjökartläggning, fyrar farledsutmärkning,och sjörädd-annan
ning sjöfartsinspektion. huvudsakligenVerksamheten skall in-samt

handelssjöfarten, fritidsbåtstrañkens,riktas på fiskets ochävenmen
marinens intressen skall Författningsbestämrnelserbeaktas. finns i

instruktionförordningen 1988:14 med för Sjöfartsverket.

1 28, 309.Prop. 199394:l66, TU rskr.
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Antaletmilj. kr.till 9841993uppgickomsättningSjöfartsverkets
investerings-ordinarieDenårsarbetare.400300 11anställda var

milj. kr.190drygtomfattar1994-1996årenförplanen
sjötrañkom-bestårindelningregionala trettonSjöfartsverkets av

följerRegiongränsernasjöfartsinspektionsområden.ochråden tre
vattenområdena.olikatill deanpassadeärlänsgränsernainte utan

denbetydelsenregionalpolitiskadenbetonatharRiksdagen av
sjöfartsområdetl. innebär när-Denpå attavgiftspolitikenstatliga

sjöfartsavgifter,enhetligabetalabördelarolikalandetsiingslivet
Sjö-farledsavsnitt.olikavarierar förkostnadernaoberoende attav

regionalpo-detföljerkostnaderdeberäknatharfartsverket avsom
1993.förmilj. krtill 95litiska ansvaret

juli 1993 ochden 1SjöfartsverketigickSjösäkerhetsrådet upp
19942. kanalTrollhätte ärjanuari ettden lkanalverkTrollhätte nu

sjötrañkområdena.av

BanverketochVägverket7.6.3

trañk-tvådeavseenderedovisning storaföljande lämnasdetI en
Inledningsvis görsverksamhet.BanverketsochVägverketsverken

varefter derasverken,presentationallmänavsnittvarjei avmeraen
beskrivs.verksamhetregionala

Vägverket

väghåll-frågorförförvaltningsmyndighetcentralVägverket är om
vägtrafiken.isäkerhetenning och

miljarder15,2omkringtill1993uppgickVerksamhetsvolymen
kr âr-miljarder10,8omkringmedjämförtbidragbeviljadeexkl.kr

miljarder kr.med 1,6åretunderbeviljadesBidragdessförinnan.et
vil-kr,miljarder7tilluppgick nästanunderhållsvolymenDrift- och

1992.jämfört medmiljarder krökning med 1,7ket motsvarar caen
medinvesteringsobjektomkring 360 störrepågick1993 enUnder

kr.miljarder14,5anläggningskostnadtotal om ca
i ba-vägkapitaletvärderamedarbeteinleddes1993Under attett

definieratvärdeVägkapitaletsmed 1994.ochfrånlansräkningen

1 244.rskr.TU 18,199293:100 bil.Prop.
2 244.18, rskr.bil. TU199293:100Prop.
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ackumulerad investeringskostnad uppgick vid utgången 1993som av
till miljarder58,8 kr.

väglagenI 1971:948 finns bestämmelser arbetsplanerom m.m.
såvitt byggande allmän Till väglagenväg. ansluter vägkun-avser av
görelsen 1971:954.

Fråga byggande väg prövas Vägverket efter samrådom av av
med länsstyrelsen. Om enighet inte kan nås, regeringen.avgör Re-
geringen kan förordna fråga byggande i vissa fallvägatt om av
skall länsstyrelsen.prövas av

För byggande skallväg upprättas arbetsplan. I planenav en an-
den mark behöver i anspråk för väganordningar och förtasges som

genomföra vägbyggnadsföretaget. Planen skallatt också innehålla
miljökonsekvensbeskrivning. En arbetsplan skall i regel ställasen

för granskning. Arbetsplanen fastställs Vägverket efterut samrådav
med länsstyrelsen. Vid oenighet beslutar regeringen.

Beslut Vägverket får överklagas hos regeringen. Länsstyrelsenav
får överklaga sådana beslut, berör länsstyrelsens verksamhets-som
område.

regionalaVägverkets verksamhet är uppdelad i två divisioner:
Väg och Trafik Produktion. Den regionala indelningen följersamt
länsgränserna och bygger således på odelade län.grupper av

Division Väg och Trafik för Vägverkets myndighetsupp-svarar
gifter, dvs. väghållning, trafiksäkerhet, bidragsgivning och försvars-
beredskap. Divisionen har sju regioner. Dessa för de statligasvarar

i sinavägarna områden har inga för arbete påmen egna resurser
Sådana tjänstervägarna. köps i stället från Vägverkets produktions-

division eller från fristående entreprenörer. Det samlade värdet av
det statliga uppgår tillvägnätet omkring 60 miljarder kr.

Division Produktion Vägverketsär entreprenör. Där har allaegen
för projektering, byggande och underhåll samlats. Divi-resurser

sionen har fem produktionsornråden, i sin är uppdelade itursom
antal resultatenheter för projektering, byggande respektiveett drift

och underhåll. Beslut har fattas all nyproduktion och %50attom
drift- och underhållsuppdragen skall konkurrensutsättas frånav

19941.

Beslut har fattats Vägverkets produktionsdivision skallattom
ombildas till 19962.helägt aktiebolag den januari1 Di-ett statenav

1 Prop. 199293:lO0 bil. TU 24, rskr. 272.
2 Prop. 1993942180, TU 32, 387.rskr.
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i syfteverksamhetsområdefrån 1995 större attfårvisionen ett
bolagiseringen.införkonkurrenskraftenstärka

Banverket

järn-frågorförvaltningsmyndighet för rörcentralBanverket är som
vägar.

miljardertilluppgick 1993 8,4i BanverketVerksamhetsvolymen
har ökat ochInvesteringarnamiljarder kr 1992.med 7,5jämförtkr

ochunderhållvidmakthållandeområdet, dvs.inomverksamheten re-
1988bildadesBanverketsjunkit. Närrealtinvesteringar, har var

investeringarna. 1993% de totalanyinvesteringar 45andelen avca
%.85andelenden cavar

harriksdagenkan härinvesteringsplaner nämnasBeträffande att
miljarder kr32totalt1994-2003periodenunderbeslutat satsaatt

infrastrukturl.järnvägensför att rusta upp
järnvägstrañkenförmöjliggöraverksamhetsidé ärBanverkets att

deltrañksäkermiljövänlig ochkonkurrenskraftig,bli avatt en
järn-detta bl.a.miljön innebärSåvitt atttransportsystemet. avser

dominerandeförhållandetenergieifektivitet och det attvägens an-en
godamycketelenergi järnvägenmedutförstrañkarbetetdel gerav

investeringsplanermiljösynpunkt. Deenergi- ochfrånegenskaper
varier-långtidsplaneringenförinomtagits framhar gerramensom

överströmningmiljömålenuppfyllaförutsättningarande att genom
trafik-störningarna frånminskaochjärnvägtrafik till attgenomav

på banorna.en
till väglag-järnvägsområdetpåmotsvarighetf.n. ingenfinnsDet

departementsprome-Iarbetsplanbestämmelser enm.m.omens
vid byggandemoriaz planeringsförfarandetföreslagitsdockhar att
efterlagstiftning, delvis mönstersärskildireglerasjärnväg enav

presenterade lag-promemorianiDetregelsystem.väglagensfrån
ochmiljökonsekvensbeskrivningarpåbl.a. kravinnebärförslaget

hushållningsbe-1987: 12naturresurslagenstillhänsynstagande
Lagstiftningenjärnvägar.byggandeplanering ochvidstämmelser av

juli 1995.i kraft den 1trädaföreslås

1 förStomnätsplanen1993942170.Jfr skr.446.35, rskr.1992932176, TUProp.
investeringarmiljarder kr6,4miljarder kr,totalt 38,4omfattarperioden avservarav

besluttidigare fattatharriksdagen redan om.som
2 Markanvändning för järn-1989:69,jfrjärnvägsplanering; Ds1994:65, LagDs om
väg.
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Riksdagen fattade under den förra borgerliga regeringens tid be-
slut avreglering järnvägsmarknaden, innebärande detom att stat-av
liga bannätet skulle för konkurrens 19951.öppnas från den januari1
På förslag den socialdemokratiska regering, tillträddeav nya som
efter 1994 års val, har riksdagen beslutat avregleringen skallatt
skjutas för regeringen fråganskall få tillfälle omprövaatt attupp,
Regeringen förhar avsikt återkomma till riksdagen med för-att ett
slag till beslut under år 1995.

Banverket har starkt decentraliserad organisation. Verksamhet-en
bedrivs i fem regioner, har för planering, driftegeten som ansvar

ekonomi.och De själva utåt i alla frågor järnvägs-röragerar som
anläggningarna. Vidare de för del det tekniskastorsvarar en av ar-
betet.

Regionerna i sin uppdelade iär 20 distrikt. Flertalet Ban-tur av
verkets anställda sinahar uppgifter i distrikten.ute

Banverkets regionala indelning bygger inte på hela län, ärutan
tillanpassad de olika järnvägssträckningarna.

7.6.4 Viss författningsreglering

följandeI det redovisas antal författningar allmänt intresseett av
det gäller planering investeringarnär och på kommunikationsomrâd-

främstoch då det gällernär och järnvägar.vägar I det avsnittet
regional kollektivtrafikrör behandlas ytterligare antal för-som ett

fattningar intresse.av
Inledningsvis kan här trañkverkensnämnas organisation ochatt

verksamhet regleras i följande författningar:
förordning 1992:1467 instruktionmed för Vägverket,-
förordning 1988:707 instruktionmed för Banverket,-
förordning 1988:78 instruktionmed för Luftfartsverket,-
förordning 1988:14 instruktionmed Sjöfartsverket.för-

två sistnämndaDe verken, affársverk inteär och får någrasom
anslag statsbudgeten, behandlasöver inte ytterligare i detta sam-
manhang. Detsamma gäller SJ, verksamhet regleras i förord-vars
ningen 1988:626 instruktionmed för Statens järnvägar. Se be-
träffande SJ, Luftfartsverket och Sjöfartsverket vidare i det inled-

1 Prop. 1993942166, TU 28, rskr. 309.
2 Prop. 199495:72, TU rskr. 138.
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i följande avsnittetbehandlas detavsnittet. Telia ABande, allmänna
informationsteknologi.om

väghällnings-rikstäckande1991:1809förordningenEnligt om
för länstrajikanlägg-och planerväghållningsplanerregionalaplan,
medel för byggandevid fördelningtill ledningdet,skallningar av

väghällnings-rikstäckandestatliga upprättasdrift vägaroch enav
för varjeväghållningsplanregional väg-landet ochför helaplan en

länsväg-allmänna ärtrañkregion. För byggande vägaroch somav
för varje läntrañkanläggningar skall detoch andralänsjärnvägarar,

länstrañkanläggningar.plan förupprättas en
utifrånfrämstlänstrañkanläggningar skall upprättasförPlanerna

länstrafikanläggningarförplanlokala behov. Närochregionala en
skall denlänsvägar,för allmänna ärvägarskall upprättas re-som

vägledande.gionala planen vara
föroch planernaregionala planernaderikstäckande planen,Den

skall ligga tilltio åralla skalllänstrafikanläggningar avsesom --
treårig budget.grund för en

skallVägverket. Planenrikstäckande planen upprättasDen av
omfatta

särskildriksvägarrikstäckande vägnätangivandet ett avavav-
standard pâ dettaoch mål för väg-stamvägnätetbetydelse av

nät,
byggande och drift stamvägnätet, ärinriktningden somav-
nä målen,nödvändig för att

planer,mål för regionalaochförutsättningar, ramar-
iväghällningsåtgärderolikaavvägning mellanövergripande-

och de regionala planerna,planenrikstäckandeden
väghällningsåtgärderolikatillfördelning anslagtillförslag av-

förutsättningar ochfinansiellaandraoch
genomförande,planenskonsekvensernabeskrivning avav-

miljökonsekvensbeskrivning.upprättandebl.a. enavgenom
föreskriv-regeringenintetredje år,förnyasskallPlanen vart om

revider-Varannannågotenskilda fallet beslutari deteller annat.er
ändringar.mindreskall endasting avse

inhämtaVägverketskallrikstäckande planen upprättasdenInnan
länsstyrel-fråndrift stamvägnätetochpå utbyggnadsynpunkter av

väsentligt intressehakanoch andrakommunerna ett avsomserna,
planen.

regeringen.godkännasskallrikstäckande planenDen av
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regionalaDe väghållningsplanerna Vägverketsupprättas väg-av
trañkregioner.och Planerna skall omfatta
mål för standard på riksvägar och länsvägar i regionen, för-
vilka eller skall bliär väghållare och inte ingår istaten som
stamvägnätet,
den inriktning byggande och drift på dessa vägar, ärav som-
nödvändig för nå målen,att
bedömning de väghållningsåtgärder bör utföras underav som-

tidden planerna i förhållande till åtgärder inom andraavser
transportsystem,
förslag till fördelning tillanslag olika vägåtgärder ochav-

finansiellaandra förutsättningar och
beskrivning konsekvenser planens genomförande, bl.a.av av-

upprättande miljökonsekvensbeskrivning.genom av
Planen skall förnyas tredje år, inte regeringen föreskriv-vart om
eller i det enskilda fallet beslutar något Varannan revider-annat.er

ing skall endast mindre ändringar.avse
Innan regional väghållningsplan skall Vägverketsupprättasen

och trafikregion inhämtaväg- frånsynpunkter berörda länsstyrelser
och kommuner från andra kan ha väsentligt intressesamt ettsom

planen.av
.Berörda länsstyrelser skall sig den upprättadeöver planen.yttra

Länsstyrelsen skall därvid berörda kommuner tillfälle lämnaattge
synpunkter.

Planen skall godkännas Vägverket.av
Varje länsstyrelse skall flerårsplanupprätta för länet plan fören

länstrañkanläggningar, omfattarsom
allmänna länsvägar,vägar ärsom-
spâranläggningar länsjärnvägar,ärsom-
sådana anläggningar för vilka statsbidrag kan komma i fråga-
enligt 2 § förordningen1-4 1988:1017 statsbidrag tillom
vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m.,
investeringar i stomj betingadeär regionalsom av-
kollektivtrafik.

Planen för länstrafikanläggningar skall redovisa alla företag som
beräknas bli utförda under planens giltighetstid med hänsyn till de
medel eller bidrag anvisas i statsbudgeten för bygga läns-attsom
trañkanläggningar eller till andra finansiella förutsättningar. Före-

skall i ordning efter angelägenhetsgrad. Vid byggandetagen anges
länstrañkanläggningar skall den i planen fastställda angelägen-av

hetsgraden i huvudsak följas.
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Redovisningen innehållaskall
bidrag,beräknade kostnader eller-

miljökonse-genomföra företagen, ävenkonsekvenser att enav-
kvensbeskrivning och

tidpunkt förbli utfördatid arbetena beräknasvilkenunder-
avslutning.ochstart

tredje år,länstrafikanläggningar skall förnyasförEn plan vart
enskilda fallet beslutari detföreskriver ellerregeringeninteom

mindre ändring-revidering skall endastVarannannågot annat. avse

ar.
särskild beredningsgrupp för be-skall tillsättaLänsstyrelsen en

länstrañkanläggningar.förplanenredning av
skall länsstyrel-länstrafikanläggningarför upprättasplanenInnan

länstrañkanläggningar bör utförasin förslag debegära somomsen
inhämtas frånskallFörslagtid planenunder deni länet som avser.

trafikregion, trañkhuvudmannen,ochVägverketsBanverket, väg-
väsentligt intresse ikan hai länet och andrakommunerna ettsom

ärendet.
länstrafikanläggningar sedanförfastställer planenLänsstyrelsen

sig denförslagsgivarnaLuftfartsverket och överVägverket, yttrat
naturvårdsverk.samrått med Statenslänsstyrelsenoch sedan

fastställd planfrånväsentlig avvikelse behöver görasOm enen
medefter samråd Stat-länstrañkanläggningar, skall länsstyrelsenför

länsstyrelsen beslutarnaturvårdsverk ändra planen. Innan omens
för-nämndaLuftfartsverket och deskall Vägverket,ändring, nyss

slagsgivarna höras. -
Vägverketförordningen får inte överklagas. OmenligtbeslutEtt

i regionaluppfattningar innehålletolikaharoch länsstyrelsen om en
länstrañkanläggningar, skall plan-plan förväghållningsplan eller en

faststäl-respektiveför godkännastill regeringenöverlämnas atten
las.

förvaltningsmyndighetcentralVägverkettilläggas ärHär kan att
inledningsvisframgår denväghållning. Dettafrågorför bl.a. avom

Vägverketsinstruktion verket. Förförförordningen mednämnda
produktionsom-trañkregioner,finns ochverksamhetregionala väg-
vägdirektör. Enregion ledsVarjeenheter.och lokalaråden av en

länsstyrel-trañkregion på begäranochhos ärtjänsteman väg- aven
handläggning ärendeni länsstyrelsensskyldig deltaatt somavsen

uppgifter.trañkregionensochsamband med väg-har
skall vägdirek-1990:1510länsstyrelseinstruktionenEnligt 31 §

riks-denyttrandelänsstyrelsens överberedningenideltatören av
väghällningsplanen.täckande
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i1989:6D plan för stomjärnvägar har huvud-Förordningen om
innehåll.följandesak

stomj skall Banverket och fast-byggande upprättaärnvägarFör av
fördelningligga till grund förflerårsplan. Planen skallställa aven

för byggande stomjärnvägar,anvisas i statsbudgetenmedel avsom
järnvägar enligt regeringens beslutsådanavarmed ärsomavses

bliföreslår skall det. Flerårspla-eller Banverketstomjärnvägar som
regeringen.skall fastställas avnen

redovisa alla nybyggnadertio år ochskallPlanen stom-avavse
giltighetstid.bli planens Iberäknas utförda underjärnvägar, som

stomjärnvägar,ombyggnaderockså sådanaskallplanen tas avupp
väsentlig förbättring järnvägen. Planen skallinnebär avensom

miljökonsekvensbeskrivning.innehålla en
järnvägar,efter ha hört StatensplanenBanverket upprättar att

berördanaturvårdsverk och andraRiksantikvarieämbetet, Statens
länsstyrelse siglänsstyrelser.verk och Innan övercentrala yttraren

trañkutövare, trañkhuvudmän och kom-skall berördaplanförslaget,
i höras.länetmunerna

olika kan i dettastatliga bidrag slaggällerNär det samman-av
statsbidrag tillförordningen 1989:891ocksåhang nämnas en-om

skild väghållning.
bidrag till byggandeFörordningen innehåller bestämmelser om

färjelederenskilda vartill också räknasdriftoch vägar, somav
medel skall för-Vägverket beslutar hur anslagnaenskilda.drivs av

bi-drift länen. Frågorbyggande och mellandelas mellan samt om
Bidrag utgårlänsstyrelsen. normaltbyggandedrag för prövas av
driftbidrag% Frågorkostnaderna. prövasmed högst 70 om avav

Bidrag med varierandetrañkregion. utgårochVägverkets väg- an-
skall på grundvalkostnader. Varje länsstyrelseaktuelladel avav

femårigbyggnadsbidrag planansökningar upprättainkomna enom
inom för vilka bidragenskilda länet,byggande sådana vägarför av

och trañkregionVägverketskomma i fråga. Beslut väg-kan omav
Länsstyrelsens beslutlänsstyrelsen.överklagas hosdriftbidrag får

får inte överklag-Vägverket. Vägverkets besluthosfår överklagas

as.
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Informationsteknologi7.6.5

teknikdeninformationsteknologi ITuttrycketMed som an-avses
kommunicera ochåterfinna,in, bearbeta,samla lagra,förvänds att

expansivadenIT-sektornbild och tal. ärdata, mesttext,prestera
hälftenvärldsekonomin. Underidynamiska sektornoch senare av

andra branscher.snabbaregånger änökade lT-sektorn1980-talet tre
Informa-miljarder kr i IT000i världen 1investerasVarje år ca .

betydelsefull roll för densåledes myckettionsteknologin spelar en
utvecklingen.ekonomiskaglobala

i Sverige underuppmärksamhetfått alltmeraharIT-sektorn
främjatillsatts förIT-kommission harsärskildår. En att ensenare

verksamhetenMålet förinformationsteknologin.användningbred av
tillhöra den glo-skallSverige år 2010angivitshar senastattvara

varje delgällerspjutspetsar detabsoluta närutvecklingensbala av
informationsteknologinK viktig kommis-delEnutnyttjandet avav

lagstiftningsfrågor.handlaarbetesionens omavses
informationsteknologinpekadesfinansplan1994 års ettutI som

investeringar Vidare anfördes bl.a.infrastrukturellaförområde att
inte bara omfattarinfrastrukturelektroniskainfonnationssamhällets

anpassninghandlar ocksånätuppbyggnad. Detfysisk avom enen
informations- ochmodernaregler till denövrigalagstiftning och

kommunikationstekniken.
miljard kr skallomkringinnebär lfattatsharBeslut att av-som

kommissionen kundeIT-insatser,sådanatill stöd försättas som
aktualisera3. ianspråktagandeåstadkomsDettakomma att avgenom

92-94,förvaltats Fondvadåterstodenmedel från restensom avav
löntagarfondernal. riksdagsbeslutet inrättadesGenomf.d.deav

kompetensutveckling,ochför kunskaps-Stiftelsen upp-som gavs
medlen.de anslagnaförvaltadraget att

kulturmi-statsministern,från dåvarandeskrivelser 1994Genom
IT-kommissionen för-lämnatutbildningsministern harochnistern

medlen skulle kunnadel de anslagnastiftelsen hurtillslag en avom
IT-användning.främja ökadföranvändas att en

1 Carl Bildt in-dåv. statsministernefter anförande199394:177 115;Prop. ett avs.
februari 1994.Ingenjörsvetenskapsakademien 7denför

2 bil. 62.199394400 1Prop. s.
3 399.UbU 12, rskr.199394477,Prop.
4 91.FiU rskr.199192:36,avvecklingen,Beträffande se prop.
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Bland IT-kommissionens prioriterade områden märks:
ide kommunala förvaltningarnas IT-användning,-

i utbildningar,IT-
i vården,IT-

IT-användningen i små och medelstora företag,-
och den regionalaIT utvecklingen.-

Till grund för IT-kommissionens liggerarbete bl.a. Ingenjörsve-
tenskapsakademiens SverigeHur in i informations-rapport tar

tillväxtl.tillsamhället för sysselsättning och Bland berör-nu gagn-
da bl.a. kommuner och landsting.nämns Inte minst görsparter en
fokusering på utbildningsområdet, dels det gällernär samverkan i

inätverk, dels fråga distansutbildning. Behovet kompetensut-om av
veckling på IT-området för de små och medelstora företagen beto-

särskilt. Det gäller möjligheterna kunna del uni-t.ex. att tanas av
versitetens och högskolornas forskning myndighetsinformation samt,
EU:s FoU-program.

socialdemokratiska regeringDen tillträdde efter 1994 års valsom
har beslutat direktiv för IT-kommissionen, ändrat dess sammansätt-

uppgifterning givit den delvis kommissionenDensamt nya nya
inspirera, introduceraskall och följa utvecklingen initiativsamt ta

till rad projekt. Utvecklingen inteIT skall bi-en av ses som en
dragsberättigad verksamhet. Kommissionen kommer betonaatt an-
vändarperspektivet.

Regeringen har uttalat den inte något motsatsförhållandeatt ser
mellan det arbete utförs IT-kommissionen och Stiftelsensom av av
för kunskaps- och kompetensutveckling.

Samtidigt IT-kommissionenmed tillkallatshar råd förett att
främja barns och ungdomars användning informationsteknik,av
Ungdomens IT-råd. Tanken rådet skall framhållaär godaatt ex-

informationsteknikempel på hur kan användas bland barn och ung-
domar i skolan på fritiden.och Rådet skall också komma med för-

islag syfte få fler flickor intresserade den tekniken.att av nya
regeringskanslietInom pågår rad utredningar, översyner ochen

projekt inom IT-omrâdet. Företrädare för statliga myndigheter samt
för kommun- och landstingsförbunden har bildat samverkans-en

Toppledarforum i syfte bl.a. främja tillkomstenattgrupp av en- -
elektronisk infrastruktur för informationsförsörjningöppen i offent-

lig förvaltning. Frågor informationsteknikrörande behandlas även

1 1994:19. 9 i 2000-serien.Ds Rapport Agendanr
2 Dir. 1995:1.
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transportinformatik UtredningenDelegationen för samt av omav
inriktning lagstiftningsfrågor behandlaskulturpolitikens Vissa av

informationsteknologi3rättsligaUtredningen överväganden kringom
grundlagarna4.Utredningen medier ochoch om nyaav

föreslagits satsningbudgetproposition har på 1991995 årsI en ca
inom förbudgetåret 199596 det nämnda IT-pro-milj. kr ramen

inom fyra delområden: forskning,Medlen skall användasgrammet.
transportinformatik förprognoserstatistik, åtgärder ökatsamt ut-

telekommunikationerna.nyttjande av
ansvarsområde tolfte huvudtitelnNäringsdepartementetsInom

Informationsteknologii proposition anslaget F 2.föreslås attsamma
disponeras Närings-till 536 milj. kr. Anslaget ochskall uppgå av

främja och stödja tekniskteknikutvecklingsverket NUTEK för att
informationsteknologiområdet.forskning utveckling inom Verk-och

olika delområden: mikroelektronik,bedrivs inom fyra da-samheten
industrirela-kommunikation, användningtavetenskap och IT:s samt

terade kompetenscentra.
i anförsockså 1995 års finansplan. DärIT-frågorna behandlas

förutsättningarna för få till ståndgrundläggandedebl.a. attatt en
användning informationsteknologi i landetökad och bred av sam-

enligt regering-mycket goda. Sverige har,fårmantaget anses som
förutsättningar ligga i det gällerbedömning, goda täten närattens

informationsteknologi teknikutveckling.användningen ochav
avslutningsviskan något detsammanhang nämnasI detta om av
tidigare Ombildningen tillTelia Televerket.helägda AB,staten

19935.juli Som förvaltningsmyn-aktiebolag ägde den 1 centralrum
och radioområdenadighet inom tele- fungerar sedanpost-, numera,

19945,bolagiseratsockså den Post- och telestyrel-Posten 1 mars
sen7.

miljarderTeliakoncernen 1993 kr. Meddrygt 35omsatte om-
Sverigeskring 34 000 anställda Resul-koncernen största.är en av

1 Dir. 1994:41.
2 Dir. 1993:03.
3 Dir. 1994:42.
4 Dir. 1994:104.
5 1992932200, 443.Prop. TU 30, rskr.
6 1992932100 bil. TU 27, rskr. 311; 19939438, TU 9 och ll, rskr.Prop. prop.
119.
7 instruktionSe förordningen 1993:1710 med för Post- och telestyrelsen. Bestäm-

finns i särskild telelag 1993:597. På detmelser televerksamhet post-numera enom
området 1993:1684.ala gäller postlagen
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miljarder1993 uppgick till 4 kr. Också Telia harför nästantatet en
indelning. Regiongränserna följer interegional länsgrånserna.

Regional kollektivtrafik7.6.6

huvudregelLandstingen och primärkommunema är som gemensam
regionala kollektivtrafiken. Bestämmelser häromför denhuvudman

viss kollektiv1978:438 huvudmannaskap förfinns i lagen per-om
i huvudsak har följande innehåll.sontrafik, som

trafikförsörjning det ifrämja tillfredsställande skallFör att en
för ochhuvudman den lokalavarje län ñnnas som ansvarar re-en
Ursprungligen gälldelinjetrañken förgionala persontransporter.

regional kollektivtrafik pålokal ochlagen endast väg, men genom
1989januari utsträcktes i enlighet medändring den 1 ansvareten

Ändringen avsåg bl.a. klargöra förgällervad att ansvaretsom nu.
flygtågtrañken. Också linjetrafik med båt eller berör-regionaladen

ändringen skyldighetinfördes ägnades. Dessutom attgenom en
till-taxifrågor i länet och verka föruppmärksamhet att en

taxiförsörjning.fredsställande
till förutom lin-har i allmänhet utsträcktsHuvudmannaskapet att

kompletteringstralik. någraomfatta också efterfrågestyrd Ijetralik
Örebroskärgårdstrañk med båt. län ingår läns-omfattas också Ilän

Även viss godstralikförñygplatsen i huvudmannaansvaret. ansvar
ingår i del län.en

i tralikförsörjningsplan,omfattning skallTrañkens en somanges
framställning huvud-Regeringen får efterhuvudmannen antar. av

meddela föreskrifter samverkanlandsting eller kommun omman,
olikatrafik mellan huvudmän i län.i fråga om

landstinget i länetoch kommunerna IHuvudman är gemensamt.
i Gotlands ländock landstinget huvudman ochStockholms län är

i län kan dock kommaLandstinget och kommunernakommunen. ett
landstinget eller kommunerna i länet skallantingenöverens attom

landstinget och kommunernaJämtlands län harhuvudman. Ivara
Malmö-landstinget skall huvudman. Ikommit överens att varaom

landstinget och kommunerna kommakan överenshus län attom
ocksåhuvudman. Så harMalmö kommun skalllandstinget och vara

skett.

1 15, rskI. 166.198788:78, TUProp.
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huvudmannaskapenligtuppgifter lagenTrañkhuvudmannens om
kommunalförbund,persontrafik skall skötaskollektivvissför ettav

Om dehuvudman.landsting eller kommun ärinte ett ensamenom
uppgifterna i ställetdockfårdärom,huvudman är överensärsom
för ändamålet.bildatsaktiebolag, harutföras ett somgenom

i huvudsakgällerkommunalförbundfrågaI sagts,som nuom
kommunalförbundslagen 1985:894.

regionalverksamhet medförkommunalförbundtvåfinnsF.n.
Kommunalförbundet förochLänstrafiken Kronobergkollektivtrafik:

i aktie-verksamhetenutförsövrigtkollektivtrafik. IlänsMalmöhus
bolagsforrn.

iårligen. Intäkternamiljarder kr13,6Länstrañken omsätter ca
tillStatsbidragmiljarder kr.omkring 6tilluppgårverksamheten

Landstings-milj.200 kr.medbetalaslänsjärnvägardrift ut caav
totalamiljarder kr. Den2,24,8kommunbidragen äroch resp.ca

linjetrañkkollektivsamhällsbetaldaföromsättningenårliga resor
skol-linjetrañk,kompletterandetrañkhuvudmannensunder ansvar,

samhällsbetal-övrigasjukresor ochriksfärdtjfärdtjänst, änst,resor,
miljarder kr.20tilluppgår nästanresorda

skattemedelmedsubventioneras såledesresandetkollektivaDet
% ochfrån kommunernalandstingen,% 17%; från35till 53ca

% från1 staten.
till drygtuppgår fkollektiva resandetregionalalokala ochDet .n.

antaletoch 1993 minskadeMellan 1986år.miljard1 res-resor per
bl.a.stadstrañken,framför allt%. gäller8 Dettamed knapptor

emellertidkanviss del nedgångenEnarbetet.och fråntill avresor
tillförlitlig.blivitharstatistikenförklaras att merav

kol-till vissa regionalastatsbidrag988:]Förordningen 1 01 7 om
statsbi-bestämmelserlektivtrajikanläggningar innehåller omm.m.

drag
vissförhuvudmannaskapi lagenhuvudmäntill omsom avses-

regio-byggandeförpersontrafik trañkhuvudmänkollektiv av
kollektivtrañkanläggningar,nala

ñygplatsanläggning medbyggandeförtill kommuner annanav-
huvudman än staten,

bärighetshöjande åtgärd-förenligt sådana planerbyggandeför-
Vägverket.har upprättas avsomer,

förlämnasBidrag
kollektivför regionalgatuanläggningarochbyggande väg-av-

kommunikationsbehov,allmänttillgodoserpersontrafik ettsom
kollektivregionalspåranläggningar förbyggande persontra-av-

kommunikationsbehov,allmänttillgodoserfik ettsom

lS-0l4l[0
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byggande stationer, terminaler, vänthallar och andra liknan-av
de anläggningar för trafikanternas trivsel och trevnad vid re-
gionalt kollektivt resande,
byggande liygplatsanläggning tillgodoser allmäntettav som
kommunikationsbehov,
bärighetshöjande åtgärder på kommunala ochvägar gator.

Bidrag lämnas byggnadsbidrag. De betalas Vägverket.utsom av
Byggnadsbidrag %lämnas med 50 byggnadskostnaderna. Omav

finns särskildadet skäl får Vägverket bestämma bidrag skallatt
%lämnas med 75 byggnadskostnaderna.av

kostnader ligga tillDe skall grund för beräkning bidrags-som av
belopp bestäms Vägverket, Banverket eller Luftfartsverket bero-av
ende på vilket slag anläggning det sigrörav om.

Vägverkets, Banverkets och Luftfartsverkets beslut får överklagas
regeringen.hos

interregionalaDen kollektivtrafiken fråga förär Insats-staten.en
sker där huvudsakligen stöd till icke lönsam järnvägstra-erna som

fik. Av de 2,5 miljarder kr det totala tillstödet såväl lokalca som
interregional kollektivtrafik uppgår till år, utgör statenssom per an-

%.del dock endast 20 Det innebär kommunerna och landstingenatt
detta område betydande insatser.även gör

7.6.7 Investeringar i trafikens infrastruktur

19931Riksdagen beslöt långsiktig inriktning investeringarom en av
i trafikens infrastruktur. Beslutet omfattar investeringar storleks-av
ordningen miljarder100 kr under tioârsperiod. I propositionenen
framhålls infrastrukturens betydelse förstöd ekonomisk till-som en

Ambitionerna investeringarna,växt. är stödjautöver ekonom-att att
isk tillväxt, skall öka trafiksäkerheten, miljönvärna och tillgo-om
dose kraven på regional balans.

riksdagensMot bakgrund beslut uppdrog regeringen Ban-av
verket, Vägverket och länsstyrelserna investeringsplanerupprättaatt
för perioden 1994-2003. järnvägsinvesteringarnasFör del upprättas

stomnätsplan järnvägsstråkavseende nationellt intresse. Deten av
nationella intresset på vägområdet uttrycks på motsvarande isätt en
plan för Båda dessa fastställsstamvägnätet. planer regeringen påav
förslag Banverket respektive Vägverket. Utbyggnadsplanerna förav

1 199293:l76,Prop. TU 35, rskr. 446.
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i respektiveinte ingår iriksvägar stamvägnätetde presenterassom
Vägverket.fastställsväghållarregions väghållningsplan, avsom

till liksominte höroch de järnvägsstrâk stomnätetLänsvägarna som
flygplatser hanterasinfrastruktur regionalakollektivtrafikens och

länstrañkanläggningar, fastställsföri plansamordnat som aven
länsstyrelsen.

vägnätetstatligaDet

det statliga000 kmomfattar 410 vägsvenska vägnätetDet vara
har förfjärdedel. Kommunernautgörvägnätet ansvaret caca en

%,resterande delen, 68denFör% landets vägnät.8 ansvararav
väghållare.enskilda

huvudman,vilket Vägverketstatliga för är ärvägnätet,Det upp-
%Riksvägarna längden15i och länsvägar. utgörriksvägardelat av

%länsvägar. 75Resterande delstatliga utgörsvägnätet.på det av
Riksvägarna,statligapå de utgörtrafik går vägarna.all somav

%utnyttjas för omkring 45% det totala vägnätet,knappt 4 avav
totala trafiken.den

investeringar riksvägarna VägverketpåplaneringFör svararav
för planeringen investeringar pålänsstyrelsernamedan svarar av

statligatrafikarbetet på det utförstotala vägnätetAv detlänsvägar.
Riksvägarna indelade i riksvägar% på riksvägarna. är60drygt av

och övriga riksvägar.s.k. Densärskild betydelse, stamvägar,
iinnehåller huvudsak Vägverkets för-väghållningsplanennationella

förutbyggnadsplan stamvägarna.tillslag

övriga riksvägarochStamvägar

omfattar totalt 8 300 km. De där-nationella utgörstamvägarnaDe
in-nationellariksvägnätet. På dehälften stamvägarnamed drygt av

perioden 1994-2003. För demiljarder krknappt 35 undervesteras
redovisas fördelningeningårinte iriksvägar stamvägnätetsom

övriga riks-miljarder förregionvis de kr7nedan avsattssomav ca
vägar.

Vägverket beaktat planeradefördelningen medel har ävenVid av
riksdagensenlighet med beslut hari Iinvesteringar stamvägnätet.

planeringsramen för övriga riks-frånomfördelat medelVägverket

1 l99394zl70.härtill skr.Se



292 SOU 1995:27REGIONALT UTVECIQINGSANSVAR

till eftersom det fanns risk vissa riks-vägar stamvägar attannars en
sina investeringsbe-i skulle kunna kommavägar stamvägnätet att

mindretillgodosedda i utsträckning riksvägarhov avsevärt än utan-
omfördelat miljarderför Totalt har Vägverket 1,2 krstamvägnätet.

övriga riksvägar till del dessa medelfrån En harstamvägar. stor av
kommit Region och Region mitt till för investeringar idel bl.a.norr

12. de omfördelade medlen har 679E 10 och E Avvägväg netto
i Region milj. tillmilj. fördelats till och 164 kr Re-kr vägar norr

gion mitt.
framhållit vikten utbyggnaden trañksys-Riksdagen har att avav

investeringsplanernai sammanhang. De redovisade äretttemet ses
investe-inom för och samordnadframtagna gemensamramen en

Samtliga investeringsplaner,ringsplaneringsprocess. Banverkets
regionala väghållningsplan-Vägverkets nationella ochstomnätsplan,

för investeringar i länstrañkanlägg-länsstyrelsernas planersamter
samordnat. och andra berördaremitterats Kommunerningar har

i regeringens skrivelse, för första gångenmyndigheter dethar, sägs
sig investeringsplanerna vid ochmöjlighetfått över ettatt yttra sam-

tillfälle.ma

i länstrajikanläggningarInvesteringar

investeringar iplaneringsramen för läns-Vägverket har fördelat
respektive län. Fördelningen medel hartrañkanläggningar av

till tillståndetmodell hänsyn på länetsutifrånskett tarsomen
inriktning riksdagen fastlagt. Ramför-och deninfrastruktur som

utarbetats arbetsgrupp med företrädaredelningsmodellen har av en
Kommunförbundet,Banverket, Svenska Svenskaför Vägverket,

Lokaltrañkföreningen, länsstyrelserna och Statens naturvårdsverk.
faktorer:ingår följandemodellenI

trañkarbete,-
framkomlighet,brister i-

grusvägar,-
skadade,dödade och-

tjälrestriktioner,-
tågkilometer persontrafik,med-
bruttotonkilometer,-

länsjärnväg,begränsningar i tillåtna axeltryck pâstörsta-
kollektivtrafik,-
invånarantal.-
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uppfattninghaft olikaVägverketochlänsstyrelsenfall harfemI
Västernorrlands, Koppar-sigDeti planen. rörinnehållet omom

Östergötlands Regeringenlän.BlekingeochVästmanlands,bergs,
dessaprioriteringsordning i allalänsstyrelsensfastställtdockhar

Blekinge län.såvittärenden utom avser

Storstadsförhandlingarna87
.

storstadsför-s.k.denågot berörahäranledningfinnaskanDet att
huvudsakliga syftesitt1990. Förutominleddeshandlingarna, som

knyterfrågorbl.a.aktualiseradeocksåförhandlingarnakom att som
avsnitt 7.11,i näm-diskuteraskommervad närmare atttill soman

företrädare.regionalentydigbehovetligen enav
Adelsohn, BengtUlfförhandlare1990tillkalladeRegeringen tre

medstorstadsområdena,för deHulterströmSvenDennis och tre
överenskommel-skapaberördamedtillsammans parteruppdrag att

i dessaSyftetrespektive region.i atttrañksystemen re-varomser
skapaochtillgänglighetenökamiljösituationen, attförbättragioner

utveckling.förförutsättningarbättre
förhandlar-deredovisadesöverenskommelser trePreliminära av
dessa ochpositivtsiguttaladeRiksdagenjanuari 1991.i omna

fullföljandeanspråk förifickkrmiljarder ett5,5 avmedgav tasatt
kundemed demsyftetförutsättningunderÖverenskommelserna att

iredovisadesöverenskommelserSlutligahuvuddrag.i sinauppnås
1993juniochStockholm1992septemberMalmö,1992juni

Göteborg.
Malmöregion-Överenskommelserna Stockholms- ochbeträffande

budgetpropositionårsi 1993redovisadeserna
överenskommelsen3 in-omfattadeStockholmsregionens delFör

krmiljarder16kr,miljarder36sammanlagtvesteringar varavom
ochtrafiklederikrmiljarderkollektivtrañken, 18iinvesteringarför

Överenskommel-investeringar.övriga väganknutnaförmiljarder2
finansi-skallProjekten2006.till årframtidsperiodenomfattarsen

länstrañkanläggningar,förinvesteringsanslagstatligagenomeras
riksvägarinvesteringsmedel för samtöverfördaochstomjärnvägar

1 199192:286.rskr.199192:TU24,bet.199091237,Prop.
2 rr.156bil. 7199293400Prop. s.

iliberalerna3 folkpartietochmoderaternasocialdemokraterna,ochParter: staten
och län.stadStockholms
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särskilt statsbidrag för investeringar iett storstäderna,genom som
för bl.a. Stockholmsregionen.staten Därtillavsatt kommer invester-

ingsmedel Stockholms läns landsting bidrar med avgiftersom samt
på biltrafiken.

Malmööverenskommelsen omfattar investeringar på drygt 2,8
miljarder kr. Härav 800 milj. kr investeringar i trafikens in-avser
frastruktur, 575 milj. kr byggande riksvägar och 230 milj. krav
nyinvesteringar i länstrañkanläggningar.

När det gäller Göteborgsregionen har innehållet i den slutliga
trätfats2överenskommelse redovisats regeringen isom av mars

Överenskommelsen19943. investeringar i kollektivtrañkan-avser
läggningar, miljöåtgärder och trafikleder under perioden 1994-2003
på sammanlagt drygt 9 miljarder kr.

olikaDe projekten skall finansieras föratt statengenom svarar
väginvesteringar sammanlagt 860 milj. kr och ñnansierarom stora

Ävendelar kollektivtrañksatsningarna. kommunerna skall bidraav
till satsningar på kollektivtrafiken. De resterande väginvesteringarna
på drygt 6 miljarder kr skall finansieras med vägtullar.

överväganden7.6.9 och förslag

Kommunikationernas betydelse för den regionala utvecklingen är
väl dokumenterad. För Regionberedningens vidkommande gäller
problemställningarna beträffande trañkinvesteringarna dels detom
regionala inflytandet investeringsplaneringenöver tillfredsställan-är
de, dels planeringssystemet medger regional synvinkel till-om ur
räckliga möjligheter olikaväga satsningaratt varandra och delsmot

fördelningen mellan nationellt och regionalt beslutade invester-om
ingar lämpligtär avvägd.

sistnämndaDen problemställningen har sin i riks-grundytterst
dagens anslagsbeslut, något det inte faller under beredningens upp-
drag uttala sig Frågan gäller emellertidatt också det effektivaom.
utnyttjandet offentliga inom för den regionala utveck-av ettresurser
lingen centralt område.

1 Parter: och Malmöhus läns landsting, Malmöstaten kommun Kommunförbun-samt
det Malmöhus.
2 Parter: berörda kommuner Göteborgsregionensstaten, kommunalförbundsamt
GR.
3 Prop. l99394:169, TU 34, rskr. 435.
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regeringennaturligtdetinflytandeperspektivregionalt är attI ett
intressen.uttaladenationelltinvesteringardebeslutar som avserom

beslut dettafattarpolitisktcentraltviktigtDet är ettatt avorgan
slag.

regio-och behovettillmöjligheternaintresse är ettAv störst av
Vägverkets väghål-påfördelasde anslaginflytande övernalt som

uteslutande iinvesteringar skerdessaBeslutlarregioner. enom
Vägfråg-remissbehandling.efteränstemannaorganisation, låt vara

nationellamellan denmellanställningintarnivådennapå enorna
länsvägarna.ochnivåns stamvägnät

väghållarregioner görantaletringamed länenjämförelseiDet
områd-geografiskt störreplaneringtill stånd överfåmöjligtdet att

det knap-Likväl handlarbetydande stråk.överblick överoch enen
överblickcentralintressenationelltuttalatsådant attett enpast om

utifrån effek-gjordfår förutsättasRegionindelningenerfordras. vara
inflytandesynpunktrimligt fråndärför intedettivitetsskäl och är att

verksamhetsområden.regionalatill länenåtergångförorda somen
fram-vägfrågor ävenfall dennablir i såKonsekvensen att typ av

motiveratdå detFrågan ärlänsnivån. ärhanterasdeles över urom
demokra-regionaltförordautvecklingsperspektivregionalt ettattett

planeringen.inflytande övertiskt
riksintres-också ifördeldetRegionberedningen ettsom enser
dessaregionalt inflytande väg-stånd övertillseperspektiv få ettatt

med sådantsjälvstyrelsenregionaladenförVärdet ettinvesteringar.
förbetydelseinfrastrukturenstankemedbetydandeinflytande är

betydande be-sigResursmässigt detrörutveckling.regional ettom
länstraflk-förSkåne anslagetstörreRegion är änförlopp t.ex.som

DetlänMalmöhusKristianstads ochföranläggningar sammantagna.
traflkinvesteringarinflytandet också denna terregionala över typ av

motiverat.därför välsig
inflytande störrelänsnivån överProblemet ett re-att ge organ

länsstyrelsens lek-sig det ärindelningar detsammagionala är vare
förank-demokratiskaregionaladenuttryckermannastyrelse som

Regionbe-självstyrelseorgan.skerdettaellerringen, ettgenomom
påi avvaktanåtgärdertilli kapitel 9 förslagredovisar attredningen
statliggällerdetståndtill närregioner kommeröverensstämmande

länen.områden änomfattar störreverksamhet som
mellansamarbeteorganiseramöjligtdetåtgärder görDessa ettatt

kanså dessaVägverketochsjälvstyrelseorganregionala attberörda
Regionberedningennivå.på dennaväganslageninflytandefå över

utvecklingsansvaretregionalaingå i detskall att ut-föreslår detatt
vägfrågorna.regionaladeinflytandesådant överöva ett
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I fråga inflytandet investeringarnaöver i länstrañkanläggning-om
problemställningen mindreär komplicerad. Redan med denar nu-

ordningenvarande frågorna placeradeär rätt nivå. Regionbe-
redningen beslutanderätten i fråga länstrafikanslagetattanser om

föras tillbör landstinget.över

Hälso- sjukvård7.7 och

Sammanfattning: I detta avsnitt behandlar Regionberedningen
hälso- och sjukvården, landstingens viktigaste och eko-ett av
nomiskt betydelsesefulla ansvarsområden. Detta sakom-mest
råde för närvarande parlamentarisköver kommitté.ses av en

Beredningen föreslår ingen ändring nuvarande huvudman-av
naskap för offentligaden hälso- och sjukvården. Detta bör även
i fortsättningen ligga hos landstingen och kommunerna.

i7.7.1 En sektor stark förändring

Åtskilliga utvärderingar visar svensk hälso- sjukvårdoch inter-att
nationellt hävdar sig väl. Den präglas hög kvalitet, god för-sett av
ändringsberedskap och effektivt resursutnyttjande. tillDen allages

principiellt lika villkor tilloch rimliga samhällskostnader.sett
Forskningen framgångsrikär och dess tillvaratas irön mycket hög

kliniskagrad i den verksamheten. sistnämndaDet gäller också den
medicinskt-tekniska utvecklingens landvinningar.

Sjukvårdens omfattning, lättillgänglighet och kvalitet enligt fle-är
bedömare orsakerna till svenskarna lever längre och ärattra en av

friskare de flesta andraän folk. Som exempel kan fånämnas att
länder har så låg spädbarnsdödlighet såoch hög andel befolk-av
ningen 75 år Sverige.över Medellivslängden här deärsom en av
högsta i världen.

Under år har den svenska sjukvården genomgått betydan-senare
de förändringar. Därtill har både den medicinskt-tekniska utveck-
lingen och den ekonomiska åtstramningen bidragit. Nya ersättnings-

prestationsersättningssystem och marknadsliknandesystem nya
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hålll.flerainförts påbestållareutförare-modeller harstyrformer
vårdgaranti har till-ochgränsöverskridande vårdmedEtt system

långa köerna tilltill tidigare mycketbidragit dekommit, vilket att
börjadehusläkarreformEnoperationer kortats.vissa avsevärt ge-

etableringsrätt för specia-med friliksomnomföras 1994 ett system
ellerhar avvecklatsde reformernasjukgymnaster,lister och numen

avveckling förändring.ellerunderår
tillsammans med ñerakostnadspressen harallt starkareDen av

iproduktivitet dentill högreförändringarna lettnämndade nyss
genomförasbehandlingar kunnatoperationer ochllermeningen att

ocksåtidigare. Här kantotalkostnadereller lägre äntill oförändrade
årtiondepå någotSveriges BNPandelsjukvårdensnämnas att av

möjligheter% allmänhetens% till9 7,5sjunkit från utan attcaca
härtilldelförklaringEnoch sjukvårdgod hälso- äventyrats.fåatt

utvecklingsstörda flyttatsochäldreomsorgenär att omsorgerna om
kost-varigenom deltilllandstingen kommunerna,frånöver en av

sjukvårdens.kontontill andra änförtsnaderna över

Ansvarsfördelningen mellan7.7.2 staten,

och kommunernalandstingen

för densamhällssektorerandra ärför mångaLiksom ansvaret
landstingen ochmellansjukvården delatochoffentliga hälso- staten,

kommunerna.
ansvarsfördelningen följ läggerande: StateninnebärkorthetI gen-

de vikti-de övergripande målen ochregering fastriksdag ochom
huvudsaklig-också,för verksamheten. Staten utövargaste ramarna

intentionerdesskontrollSocialstyrelsen, tillsyn och attavgenomen
vârdgivarna. Det skerochsjukvårdshuvudmännengenomförs av

inspektioner.ochutvärderingar, uppföljningarbl.a. genom
uppdra-hartillhandahâllaransvaret,Genomförandeansvaret, eller

avtaldockkankommunerna. Dessalandstingen ochgits åt genom
exempelvistillinteverksamhetsfunktionen,föra över ansvaret,men

vårdgivare.enskildabolag ellerkommunala
författningsenligttillAnsvarsfördelningen kommer ut-numera

till 19771982:763; HSL. Framsjukvårdslagenochi hälso-tryck

l skriften Hur skalandstingenstyrformer i närmareplaneradenuvarande ochFör se
mandatperi-kommandediskussioner inför1995-1997. Planer ochstyraslandstingen

1994.Landstingsförbundetod,
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föregångare.i landstingslagenskedde det och dess nämnda för-Av
fattningar framgår huvudmannaskapet för huvudparten denatt av
offentliga hälso- sjukvårdenoch har legat hos landstingen och de

tillz.landstingsfria kommunerna alltsedan landstingen kom
lagfästa övergripandeDet målet för sjukvårdenhälso- och godär

lika villkorhälsa och vård för hela befolkningen. För att upp-
fylla målsättningenden skall verksamheten kvalitet,god till-vara av
godose patientens behov itrygghet vården och behandlingen,av

lätt tillgänglig, bygga för patientensrespekt självbestäm-vara
integritet,mande och främja patientengoda kontakter mellansamt

sjukvårdspersonalen.och hälso- och Vården och behandlingen skall
långt möjligt utformas och iså genomföras samråd med patienten.

landsting,Varje heter det vidare i lagen, erbjudaskall goden
Ävensjukvårdhälso- och åt dem bosatta inom landstinget.ärsom

i övrigt landstingetskall verka för god hälsa hos hela befolkning-en
sagda gäller också landstingsfriaDet kommuner.en.

Vad hindrar inte någon landsting be-änsagts, attsom nu annan
sjukvård landstingdriver hälso- och Ett kan sluta avtal medt.ex.

enskild vårdgivare utföra uppgifter landstingetattom som annars
för4.skall svara

Landstingets skyldighetenomfattar erbjuda dem,även attansvar
inom landstinget, habiliteringbosatta och rehabilitering,ärsom

hjälpmedel för funktionshindrade, tolktjänst för vardagstolk-samt
hörselskadade5.ning barn- och vuxendöva, dövblinda och

vistas inomOm någon, landstinget bosatt där,utan attsom vara
behöver omedelbar hälso- och sjukvård, skall landstinget erbjuda

1 Enligt landstingsförordningen 1862 SFS 1862: tillkom landstingen16 det rådslåatt
och besluta för länet angelägenheter avseende bl.a. hälsovård, igemensammaom
landstingslagen âr 1924 SFS 1924:349 respektive SFS1954 1954:319 ändratav
till sjukvård. 1977 årshälso- och I kommunallag SFS 1977:179 inte vilkaangavs

åvilauppgifter skulle eller kunde landstingen och kommunerna. Detsammasom
1991 års kommunalla.gäller

2 sjukvård definieras i åtgärder medicinsktBegreppet hälso- och HSL för attsom
förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador, för ordna Sjuktransporteratt

för hand avlidna. I fråga tandvård finns särskilda bestämmelser.samt att ta om om
Framställningen i detta avsnitt följer HSL.ganska nära-

3 bl.a. sjukvård sjukvårdHär den med undantag läkareavses av som ges av som
inom landstinget inom hemsjukvården olikakommun har för, ocht.ex.en ansvar

former äldreboende.av
4 En uppgift innefattar myndighetsutövning får dock inte med stöd denna be-som av

till förening, samfállighet, stiftelsestämmelse överlämnas bolag, ellerett en en en
enskild individ.en

5 inte habilitering, rehabilitering hjälpmedelomfattar dock ochAnsvaret som en
inom landstinget för.kommun har ansvar



299SOU 1995:27 REGIONALT UTVECIUJNGSANSVAR

erbjuda hålso- sjuk-landsting får också i andra fall ochsådan. Ett
landstingenlandsting, kommerbosatt ivård åt den är annat omsom

det.överens om
vårdinrättningsjukvård intagning ihälso- och kräverFör som

Vård i form benämns slutenfinnas sjukhus. sådanskall gessom
sjukvård benämns vård.medan hälso- och öppenvård, annan

organisera så alla bo-skall den vårdenLandstinget öppna äratt som
husläkarel.väljalandstinget får tillgång till och kaninomsatta en

sin och sjukvård med utgångs-Landstinget skall planera hälso-
vård. Planeringen skallbefolkningens behov ävenpunkt i avseav

skall ivårdgivare, och den skeerbjudsvård sam-av annansom
organisationer och enskilda.samhällsorgan,verkan med

in i regioner förfår föreskriva landet skall delasRegeringen att
Landstingenflera landsting. skallsjukvård berörhälso- ochden som

sjukvård.sådan hälso- ochi frågorsamverka rörsom
sjukvårdslagen kommuner-föreskrifterna i hälso- ochtillSå om

i väsentligt vadallt medDe överensstämmer sagtssomansvar.nas
några Således föreskrivspå punkter.landstingens utomansvarom

inrätta sjukhus, välskyldighet för kommunernanågoninte att men
sjukvård dem boranordna god hälso- ochskyldighet att somen

isärskilda boendeformer, dagverksamheti andrapå sjukhem eller
landstingkommun och kommeri hemsjukvården över-och även om

sjukvårdhälso- och meddelasundantasdet. Dock som avens om
läkare.

statliga tillsynenden och kontrollenSlutligen några ord avom
hälso- sjukvård. skalllandstingens och Denochkommunernas ut-

Styrelsen skall därvid följa och stödja verk-Socialstyrelsen.övas av
rådgivning ochkombinerad medkontrollen såledessamheten är-

företa in-Vid utövandet tillsynen styrelsenstimulans. har rätt attav
spektioner.

1 ocksåSFS 1993:588. Se förord-finns i lagen däromBestämmelser husläkareom
förordningen 1993:1665behörighet husläkareningen 1993:594 samt omom som

husläkare.åtgärdstaxa för
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organisationOmfattning, och kostnader7.7.3

utredningar sjukvårdsom-två viktiga på hälso- ochtanke påMed att
Prioriteringsutredningen Kommitténnämligen ochpågår,rådet om
jinansiering organisation 2000,sjukvårdens och HSUhälso- och

i avsnitt till endast mycketsig beredningen detta över-begränsar att
och sjukvårdens nuvarande omfatt-några fakta hälso-siktligt ge om

Utförligare beskrivningarorganisation och innehåll.ning, väntas
föreligga i utredningars betänkanden.nämndanämligen komma att

organisatoriskasjukvårdens struktur.några uppgifterFörst om
kombina-indelningsgrunduppbyggd efter utgörDen är enen som

kriterier.territoriella och vårdformsrelateradetion av
barnki-specialiteter, thorax- ochmedicinskaVissa t.ex. neuro-,

effektivt vanligenoch utvecklasrurgi, för kunnakräver utövasatt
finns i enda län. Därförpatientunderlag det äränstörre ettett som

minstmedsjukvårdsregioner, ochindelat ilandet ettenvarsex
region-Verksamheten inom dennaspecialiserat regionsjukhus.högt

landstingen och kom-samarbete mellanpåsjukvård bygger näraett
Vid regionsjukhusenvarje region.landsting inomutanförmuner

länssjukvåd nedan.bedrivs s.k. seäven
både i frågaregionerna varierar ganska mycketDe ytaomsex

milj.Stockholmsregionen län har således 1,7folkmängd. ABoch
960 000, södraregionen E, H och I läninvånare, sydöstra re-

region-södra län milj., västsvenskagionen M och N 1,5G, K,
UppsalaÖrebro-regionenmilj.,och län 1,6N, O, P Rnorraen

milj.,södra Norrland 1,9Svealand AB län och samtutom norra
i övrigt 918 000 invånare.sjukvårdsregionen Norrland

behandling på sjukhus inte såSjukdomar, kräver men avsom
regionsjukhusen, behandlasspecialiserad karaktärhögt som ges

länsdelssjukhus. Också deninom länssjukvården läns- eller psy-
patienterna in-vården hör till länssjukvården. Numera borkiatriska

utsträckning i sina eller ipsykiatrivården i ökande hemegnaom
öppenvårdsmottagningar förgår tillsärskilda boendeformer och

behandling.hjälp och
sjukdomarslutligen hand skador ochPrimärvården tar somom

sjukhusvård eller specialistvård. denna delinte kräver Inomannan
olika yrkeskategorier vårdcentraler,arbetar många påvårdenav

distrikts-husläkarmottagningar, mödravårdscentraler ochbarna- och
sköterskemottagningar.

uppfattning omfattningverksamhetens kanFör att ge en om
vård-sjukvårdshuvudmännen 1993 hade 53 000nämnas att egna

långtidssjukvård och geria-något 10 000 avsågplatser änvarav mer
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pri-inommilj.20uppgick tillläkarbesökantalettrik, varavatt ca
uppgick tillårsarbetareantalethälften,ungefärmärvården samt att

Totalan-1992.000 sedanminskning med 17nära000,273 enca
varit konstanttillbakaårövrigt sedan någraföranställda hartalet

vsjunkande.
folktandvården. Denocksåsjukvården höroffentligaTill den an-

i specia-deltarungdomstandvården ävenochbarn-för mensvarar
för planer-Landstingetvuxentandvården.ochlisttandvården svarar

tand-enskildsåledessitt område, äveninomtandvårdallingen av
1993arbetadefolktandvårdensjukhustandvård. Inomochvård ca

ochtandsköterskor600tandhygienister, 7000tandläkare, 12004
harverksamhetsområdeOckså inom dettatandtekniker.325 perso-

årl.sjunkande undervaritnalantalet senare
vissa stöd- ochsjukhusantalharåren samtUnder de ettsenaste

privatiserats,ellerbolagsformtillförtsserviceverksamheter över
led ihar skettregi.icke-offentlig Detta etti ettöverförtsdvs. som

Socialstyrelsen hardriftsformer.alternativamedförändringsarbete
verksamhet.sådanocksåtillsynsskyldighet över

i lands-sjukvårdenhälso- ochförkostnadernaordnågraSå om
Samtliga huvud-regi.landstingsfria kommunernasdeochtingens

tilluppgick 1993sjukvårdenochför hälso-driftskostnadermäns ca
123landstingsverksamhetenförtotaltmiljarder kronor91,5 av

ochläns-belöptemiljarder kr91,5Av dessamiljarder kr. re-
miljar-5,4tandvården17,9 ochprimärvården68,2,gionsjukvården

invester-drifts- ochtotalahuvudmännenstillförhållandeIder kr.
% primär-ochregionsjukvärden 55,4ochläns-utgjordeingsutgifter

%2.18,9tandvårdenoch
starkt. Genom-varierarhuvudmaninvånare ochKostnaderna per

tilluppgick 1992tandvårdinklusivesjukvårdsnittskostnaden för
Norrbottensredovisadeden högstainvånare;kr10 700 summanper

Kronobergs-landstingetoch den lägstamed 12 000 krlandstingläns
haderegionsjukvårdochför läns-kostnaden200 kr. Högstamed 9

Skaraborgs-lands-lägsta800 kr och denBlekinge-landstinget med 8
kr.på 800riksgenomsnittet låg 7invånare;krmed 5 400tinget per

kostnaden förhögstaSkaraborgs-landstinget denhadeDäremot
Kronobergs-landstingetochinvånare,000 krprimärvård, 4 per

invånare;800 krmed 1den lägstaavseendei dettaäven genom-
i vissatill deAnledningarna900 kr.i riket 2kostnadensnittligt var

1 Socialstyr-Landstingsförbundet ochpersonal,Verksamhet och1993.Basársstatistik
1994.elsen

2 1995.landsting,årsbok förStatistisk
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fall kostnadsvariationerna kan inte ingåendestora utananges en mer
analys.

Slutligen skall medelutdebiteringen skattekronanoteras föratt per
landstingen 1994 11,44 kr, 11,45 kr 1993 och 11,52 krmotvar

År1992. 1994, liksom för övrigt 1993,även låg Hallands län och
Kopparbergs län lägst med 10,20 respektive 9,97 kr, Ble-samt
kinge-landstinget och Stockholms-landstinget högst med 12,55

skattekronal.respektive 12,50 kr per

7.7.4 Pågående förändringar och utredningar

Hälso- och sjukvården är samhällssektor, i mångaen som avseen-
den står inför betydande förändringar eller i varje fall förändrings-
krav. För den framtidennärmaste kan generellt förutses effekti-att
vitetskraven kommer öka och den medicinskt-tekniska utveck-att att
lingen kommer accelerera. Samtidigt kommer antalet äldreatt att

varigenomöka, erfarenhetsmässigt kraven på sjukvården kommer
stiga.att

De båda genomförda reformerna, husläkarsystemet ochsenast
den fria etableringsrätten för specialister sjukgymnasteroch är, som
tidigare undernämnts, avveckling eller förändring. Regeringen
kommer föreslå husläkarlagen upphävs och lands-att att attsenare
tingen får organisera den vården påöppna det finnersätt lämp-som
ligtz.

Frågan framtidaden formen för skatteutjämningsbidrag tillom
landstingen och kommunerna bli löstväntas under den närmaste
tiden, och slutgiltig lösning torde alla landstings ekonomioavsett
komma påverkas i högre eller lägre grad.att

sjukvårdAtt svensk kommer påverkas Sveriges inträde iatt av
förefallerEU uppenbart. Bl.a. kan ökadväntas rörlighet hosen

sjukvårdspersonalen, upphandling utomlands och tjänsterav varor
Åoch krav effektiv ochstörre snabb informationsteknologi.

sidan deandra har nuvarande EU-medlemsstaterna förklarat hälso-
och sjukvården för de enskilda medlemsstaterna exklusivtettsom
kompetensområde.

I För utförligare uppgifter hänvisas till följande statistiska material: Statistisk årsbok
för landsting 1994, Landstingsförbundet 1994, Basârsstatistik 1992, Verksamhet
personal, Socialstyrelsen 1993, Bokslutsstatistik 1992. Ekonomi, Landstingsförbundet
1993, Landstingens budget 1994, 1993.samt prognos
2 Prop. 199495 :109 vissa privatpraktiserande läkares och sjukgymnasters etab-om
lering m.m.
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behandlatnämligen denEU-konsekvensutredningarna,En somav
medlemskapsvensktlandstingochför kommunerföljderna ettav

folkhälsoområdet kommerpåEU-programmen atti EU, attantar
standardservicenivå ochskillnader iocksåutvidgas. Den attantar

människorförtydligareblisjukvårdsområdet kommerpå att som
tillledavilket väntasland sitti än attarbetarochbor eget,ett annat

sjukvården kom-denlikartad. Vidareblirsiktstandarden atttror
i fleramarknadsorienteringenpågåendedenpåverkasatt avmer

sjukvårdsföretagförmöjligheternamedkombination ett eta-iländer
människornaförrörlighetenfriadenGenomutomlands.sigblera

till akutEU-ländernai rättalla medborgarevidarefårEUinom
deinnebärDeti alla medlemsstater.olycksfallsvård attochsjuk-

ochmåstesjukvårdshuvudmånlandstingen emottasvenska som
famil-inklusiveEU-länder. Personer,från andrasjukavårda akut

SverigeiarbetefåttharEU-länderandrafrånjemedlemmar, som
vård.till planeradocksåfår rätthär,pensioneratseller

Regionberedning-berörganska närautredningar,tvådeAv som
skallavsnitt,inledningen till dettainämndesocharbete somens

ochhälso-direktivsina övervägaenligtPrioriteringsutredningen
etiskagrundläggandepåoch pekavälfärdsstatenirollsjukvårdens

dis-förtill grundligga öppnavägledning ochkanprinciper gesom
sjukvårdeninom hälso- ochprioriteringarkussioner om

Såvitt1995.aviserat tillslutbetänkande ärUtredningens numars
påverkaavgörande sättpå någotintedetkommerbedömas,kan att

frågeställningarförslag. DeochövervägandenRegionberedningens
1993hösteni sin delrapportutredningenproblem,och tog uppsom

uppfattningendenstödsvåra val,Vårdens ger
ochhälso-gällerutredningarnatvå åsyftadedeandraDen av

2000. En-organisation HSUfinansieringframtida ochsjukvårdens
kommittén delsskall1992ursprungsdirektiven frånligt ana-mars

till årframresursbehovsjukvårdenshälso- ochbedömaochlysera
ochfinansierasbörsjukvårdenhälso- ochhurdels överväga2000,

samhällsnivån4.övergripandedenorganiseras på

1 och hälso-Regionema94 ff.,1994,LandstingsförbundetEU,ochLandstingen s.
landstingenKommunerna,33-39,1994,Landstingsförbundetsjukvården, samtoch s.

116 ff.1994:2,SOUoch Europa, s.
2 delbetänk-hålletprincipiellt1993i oktoberUtredningen lämnade1992:8. ettDir.

Vårdenstitelndiskussion, underför allmänså villellerande, rapportenmanom
SOUl993:93.svåra val

3 ochinom hälso-prioriteringarutredningenfrånsvåra val. RapportVârdens om
1993:93.SOUsjukvården,

4 1992:30.Dir.
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I utredningen beställt presenterades ochexpertrapporten som
analyserades 1993 tänkbara framtida ñnansierings- och organisa-tre
tionsmodeller, nämligen reformerad landstingsmodell, primär-en en
styrd vård modell byggd obligatorisk sjukvârdsförsäk-samt en
ringl. Rapporten föranledde livlig diskussion.en

Av särskilda skäl beslöt emellertid kommittén vintern 1994 att
sittavvakta med ställningstagande i huvudfrågan sedan ledamöterna

från socialdemokraterna och vänsterpartiet erhållit önskat entledi-
gande. Därefter har kommittén dock fortsatt sitt arbete och bl.a.

delrapporterz.publicerat ñera delbetänkanden och sittI del-senaste
betänkande har den hösten 1994 föreslagit hälso- sjuk-ochatt
vårdslagen kompletteras med bestämmelse preciserar lands-en som
tingens för forsknings- och utvecklingsarbete inom hälso-ansvar

sjukvårdenoch
Efter regeringsskiftet hösten 1994 har kommittén den 22 decem-

ber 1994 fått tilläggsdirektiv. De arbetetsäger skall heltatt vara
slutfört den juni30 1996 och övervägandena och förslag-senast att

skall utgå från dagens med landsting och kommunersystemen som
finansiärer och tillhandahållare hälso- och sjukvård. Kommitténav
skall också del förslagde den offentliga verksamhetensta av om
uppbyggnad indelningoch regional nivå Regionberedningensom
kommer redovisa i sitt slutbetänkande. detI sammanhanget böratt
särskilt uppmärksammas, heter det, den geografiska indelningenatt
på regional nivå utformad såär kraven på hög kvalitet i vår-att en
den, effektiv resursanvändning och medborgarnas möjlighet atten
påverka verksamheten den demokratiska tillgodo-genom processen
ses4.

1 Hälso- och sjukvården i framtiden Tre modeller. frånRapport tillexpertgruppen-HSU 2000, SOU 1993:38. En särskild utredare har konkretiseratdärefter avsnittet
allmän sjukvårdsförsäkring iEn allmän sjukvårdsförsäkring i ojfentlig regi. Rap-om

till Kommittén hälso- och sjukvårdens finansiering organisation,och HSUport om
2000, SOU 1994:95.
2 Teknologi vårdkonsumtionoch inom sluten somatisk korttidsvârd 1981-2001, SOU
1994:86, En allmän sjukvårdsfärsâkring i ofentlig regi, SOU 1994:95, Sjuk-samt
vårdsrefonner i andra länder. Rapport till Kommittén hälso- och sjukvårdens ñ-om
nansiering och organisation, SOU 1994:115. Tillsammans med SPRI har kommittén
publicerat Svenskahälso- sjukvårdsreformeroch i internationelltrapporterna ett per-
spektiv, Rapport från hearing modeller för för sjukvårdsreform,hälso- ochtreen om
Spri 379, Måttoch och för bättre vården,resursutnyttjande i Sprirapport steg rap-

374.port
3 SOU 1994:132, Landstingens för kliniskt forsknings- utvecklingsarbete.ochansvar
4 Dir. 1994:152.
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arbetet framgår RegionberedningensInriktningen i perspektivav
följande stycke, därför citeras:tydligast härav som

Svensk hälso- och sjukvård står inför utmaningar. De mycketstora
blir ñer. Den medicinska forskningen skapar möjlighetergamla attnya

särskiltbehandla sjukdomar, i den äldre, samtidigtväxande gruppen som
samhällsekonomiska restriktionerna blivit alltmer uppenbara. Dettade har

på kostnadseffektivitetenställer höga krav fortsatta åtgärder för ökaatt
politiska gäller åstadkomma folkligliksom på den detnär attprocessen

grundläggande prioriteringarna. Kraven skärps ocksåförankring för de
administratörerpå dialog mellan politiker, och de arbetaröppen somen

sjukvården i hushållai hälso- och syfte utveckla verksamheten ochatt
Enligt regeringen skapar dagensmed begränsade medsystemresurser.

landsting finansiärer och tillhandahållareoch kommuner hälso-som av
förutsättningar tillgodose på såvälsjukvården goda krav kostnads-och att

kostnadseffektivitet demokratisk styrning, insynkontroll och ochsom
Regeringen således finns regionala själv-kontroll. det behovattanser av

sjukvården i fortsättningen pri-styrelseorgan för hälso- och även samt att
bör huvudmän för del hälso- ochmärkommunerna som nu vara en av

sjukvården.
inriktningTilläggsdirektivens ligger väl i linje med det yttrande

Regionberedningenslämnade delbetänkandeHSU 2000 översom
erinrades först för hälso- och1993. Därhösten att ansvaretom

i ligger på demokratisk nivå lands-sjukvården redan dag en genom
självstyrelseorgan.vilka betraktas regionala Däreftertingen, som

principielltdeklararerade kommittén den ansåg regionalatt att en
hälso- sjukvårdendemokratisk beslutsnivå för och behövdes även

framtiden.i
förklarade HSU 2000 också,det finns, starka skäl talarMen som

regionala borde färreför dessa de nuvarandeänatt organ vara
landstingen. skrev: dag befolkningsfördelningen, närings-Den I är
livsstrukturen och kommunikationsnäten helt annorlunda då läns-än

sjukvårdenoch landstingsindelningen Hälso- och harbestämdes.
kraftigtockså genomgått förändringar, vilket har påverkatstora

sjukhusstrukturen. Kommitténs uppfattning denna utvecklingär att
landstingsgrånsernakommer fortsätta och nuvarande för-deatt att

svårar genomförandet ändamålsenlig sjukhusstruktur.av en
Kommittén ville vidare vikten regionaltunderstryka att ettav or-

organiseras så att det får sådana styrmedel det kan påverkaattgan
utvecklingen på för sjukvården vitala främsthälso- och områden,
vad gäller strukturbesluten, och inte får rollen samråds-enbart som

991organ .

1 Remissammanställning Regionberedningens Västsverigedelbetänkande och Skåne
regioner i förändring, Ds 1994:110, 121s.-
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Överväganden förslag7.7.5 och

sjukvårdensHälso- och nuvarande struktur utformades i slutet av
byggde uttryckligen subsidiaritetsprincipen1960-talet och på även

språkbruketKdå inte existerade i detordet allmänna Primär-om
regionsjukvårdenvården skulle basen och läns- och backutgöra en

stödfunktion subsidiaritet justup- eller betyder stöd.-
Primärvården skulle i denna fungera ingångstruktur tillsom en

ocksåsjukvårdssystemet. Men den skulle för fortsatt be-svara
handling och kontroll patienterna hade färdigbehandlats i läns-när

regionsjukvården.eller
Kommunikationernas och den medicinska teknikens utveckling

emellertid tillhar lett mellan och sluten vårdgränserna öppenatt
primärvård och region- länssjukvård inteoch mellan och ärnumera

för vårdbehövande längre in-så skarpa och de den knappast äratt
intressanta i den gränsoberoende vårdens, vårdgaran-Mertressanta.

individuella valfrihetens tid informationtiernas och den torde vara
vårdkvalitet vårdtider. Allt fler patienter i dag vårdasoch kanom

i och ändå i ständig kontakt med högspecialiseradehemmet vara
Dagkirurgin kontinuerligt vârdtidenvårdenheter. utvecklas och på

sjukhus blir allt kortare. förefaller därför inte längre rättvisandeDet
primärvård regionsjukvårdtala och läns- och såsom helt skil-att om

Viktigare företeelsen vårdked-da vårdformer. torde begreppet och
jan Erfarenhetsmässigt för övrigt många patienter vanligenärvara.

intresserade vården lättillgänglig och kanär näraattav gesmer
tillhörhemmet den någon bestämd Organisationsform.än att

Enligt Regionberedningens mening uppnås hälso- och sjukvårds-
övergripande vårdkedjanlagens mål lättast säkrastoch ärom

offentligoch all hälso- och sjukvård har huvud-obruten om samma
Därigenom också huvud-underlättas kostnadskontrollen. Omman.

flera för i grunden verksamhet och be-männen är sammasamma
riskeras revirtänkande tvisterfolkningsgrupper, lätt och om av-

befogenheter.gränsningen och Delade huvudmannaskapav ansvar
vidare leda till oklara förhållanden i övrigt. ledertenderar Deatt

effektivt resursutnyttjandeinte sällan till mindre änäven ett sam-
sammanhållen finansieringmanhållet huvudmannaskap och meden

investeringaröverblick behov, resursfördelning och pågod över
sjukvårdens olika nivåer.

1 omhändertagandenivå LEON-princip-effektivastället användes uttrycket lägstaI
en.
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Regionberedningen föreslår därför ingen ändring huvud-av
offentliga sjukvården. börför den hälso- och Dettamannaskapet

tillfortsättningsvis ligga landstingen och viss del hos kom-hosäven

munerna.
sammanslagningar nuvarande länberedningen föreslårde fallI av

i Västsverige, förutsätter bered-dvs. Skåne och itill enheter,större
i enlighet medlandsting samtidigt slåsningen berördaatt samman

landsting skall habestämmelser län ochgällande att sammaomnu
landstingfria kom-för samtidigt föra in deSkäl finnsgränser. att

landstingsområdena.i EttGöteborg och Malmö de nyamunerna
sjukhusorganisationennödvändiga omstruktureringarskäl är att av

konsekven-regionen därigenom underlättas, ochinom annat attett
sjukhus blir lättarepatienternas fria val läkare och avavserna av

sjukvårdshuvudmän.berördaförhanteraatt
intelänssammanslagningar föreslås,landet, därdelarI de nuav

i mindre län samverka.landstingenrekommenderas närmareatt
olika kan ske tvåske på Detsamverkan kan sätt.Denna attgenom

mindre institutionaliseradebildar eller fastlandstingeller flera mer
de bildar landstingskommu-också skenätverk. kanDet attgenom

uppgifter, driftenför avgränsadenalförbund t.ex. gemensammaav
sjukhus.

föreskrifternuvarande kommunernasändring rätt-Någon omav
sjukvårdslagen föreslårenligt hälso- ochskyldigheterigheter och

landstingens nuvarande möjlig-gällerberedningen inte. Detsamma
till vårdgivaresjukvårdsverksamhetöverlåta änheter att annan

föreslår det klarare börberedningenlandsting. Men änatt nu anges
visst hälso- sjukvårdsansvar ivid sidan ochkommunerna,att av

för folkhälsoarbetetboendeformer, har uttalatsärskilda ett ansvar
sina verksamhetsområden.inom

ansvarsfördelningenändring i övrigt gällandeNågon den nuav
landstingen och kom-sjukvårdsområdet mellanpå hälso- och staten,

beredningen inte.föreslårmunerna
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forskningUtbildning och7.8

viktig roll förSammanfattning: Landstingen bör ha en sam-
regionalautbildningsområdet. Deplaneringen påordningen och

strategier regionernasinnefatta förbörutvecklingsprogrammen
forskningssatsningar.utbildnings- och

främjasärskilt ingåsamordningsuppgiften börI att samver-
gymnasie- ochsamplanering mellan kommunernasochkan

utbildnings-andraoch mellan detta ochvuxenutbildningsutbud
utbud.anordnares

uppgifterför dei fortsättningenLandstingen bör ut-svara
åvilar länsstyrelserna.bildningsområdet som nu

påmedinñytandelandstings kommunersför ochformerNya
forskningen börhögskoleutbildningen och prövas.

föreslåsför skolväsendetBeträffande kommunernas ansvar
ändring.ingen

utvecklingSveriges ochroll förAvgörande7.8.1

konkurrensförmåga

förroll och betydelseforskningens avgörandeUtbildningens och ett
allmänt känd ochregions utvecklinglands eller är er-numeraen

blidömarollen allt änkommerkänd världen Denöver. attattav
informationssamhälle.framtidens kunskaps- ochviktigare i

alltifrån förskola ochutbildningskedjangäller helaPåståendet
kedjai dennauniversitet. Länkarna ärtill högskola ochgrundskola

Vetenskapligavarandras styrka.beroendenämligen mycket nära av
nivåerutbildning högre ärundersökningar visar resultatenatt av

nivåer ipå lägretill kvaliteten och resultatenrelateradestarkt ut-
har misslyckatsockså elever,visarbildningssystemet. De att som

skolsvârigheter redan påhar haft olika slagstudier, i regeli sina av
stadierna.allra lägstade

utbildningsorganisatio-efterkrigstiden dåunderVid tillfällende
också i regelharreformerats och byggtsi Sverige har ut-ut,nen

samhällsutvecklingenförforskningens viktiga rollochbildningens
Utbild-i propositionen1994skedde detta vårenframhâllits. Senaste



309REGIONALT1995:27SOU UTVECIQINGSANSVAR

konkurrenskraft. föreslogskvalitet Därochforskningning och en-
forskningutbildning ochSverigeföråtgärderrad att avgenom en
utmaningar.framtidaförstå välskall kunnaklasshögsta rustat

eftergymnasiala utbildningensutveckling dengälldeFörslagen av
informations-utvecklingsikt,struktur längreomfattning och av

forskningutbildning ochinternationaliseringökadteknologin, av
och företaguniversitet, högskolorsamspel mellanintensifieratsamt

konkurrensförmåga.näringslivetsstärkai syfte att

regionalaför denAvgörande roll7.8.2 även

utvecklingen

regionalaför denavgörande rollforskningensUtbildningens och ut-
regionalpolitiskauttryck i den1994 tillvårenvecklingen kom senast

Vid sidan godautveckling.regioner iochBygderpropositionen av
utbild-flexibeltochväl utbyggtdärkommunikationer ettangavs

utvecklingskompetensforsknings- ochtilltillgångningsutbud samt
före-utvecklingen. Bl.a.regionalaför denviktfaktorer storavsom

skulle till-regionalpolitiska medlenderinga delickeslogs att aven
medelstorade mindre ochoch komvuxgymnasieskolandelas samt

områdenaprioriteraderegionalpolitiskti dehögskolorna
tidigareliksom i denutgångspunkt sades,ochmotiveringSom

framtid ligger i målmedvetenSverigespropositionen,nämnda att en
konkur-tilltagande internationelladenochsatsning på kunskap att

forskning.utbildning ochallkvalitetskravmedför ökaderensen
i skrift-ungefär samtidigt framfördesbudskapI settstort samma

århundradeför nästakunskap och kompetens2000Agendaen -
antalUtbildningsdepartementetsammanfattade rapporterDär ett om

begränsningarspråkligamedrelativt litet landSverigehur ettsom
Ioch kompetens.kunskaperframtidens kravskall kunna möta

eftergymnasi-blunderströkssammanfattningens slutsatser att nyaa..
akademiskadesidanvidbehövde utvecklasutbildningar ut-ala av

näringslivutbildningsgivare ochmellansamspeletbildningarna, att

1 främjaförvárdforskningen ochstärkainsatser för ettföreslogs attDessutom att
löntagarfonderna.avveckladefrånskulle detill insatsernakulturliv. Medlenvitalt tas

1993942177.Prop.
2 utvecklingtillstimulansfå medlenskulleoch komvuxGymnasieskolorna avsom

näringslivets kom-lokaladetförutsättningar ochsärskildautbildningar där bygdens
utveckla ochföranvända medlenHögskolorna skulletill attkunde taspetens vara.

199394:l40.kompetensområden. Prop.specifikafördjupa
3 1994:35.Ds
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måste förstärkas, de regionala högskolorna borde draatt nytta av
och vidareutveckla den lokala regionalaoch näringsstrukturen och

nytillkommande studenter, slagkraf-ta emot merparten samt attav
och förmågan till omprioriteringar måste förstärkas inom forsk-ten

ningssystemet.
Till det anförda kan läggas ökande behov komma tillett attnu av

regionalamed de problem bliviträtta alltmer påtagliga undersom
1990-talets början. Till dem hör bl.a. det faktum investeringsbe-att

inägenheten landet befinner sig på historiskt mycket låg ni-setten
vå, investeringsstöd inte alltid varit tillräckligt verksamtatt mot
regionala problem varit föranledda arbetslöshet och före-som av
tagsnedläggningar och förbättrad utbildning arbetskraftenatt en av

varit likaofta verksam. Sannolikt kommer servicesektorn och små-
företagandet i framtidenöka och den internationella konkurren-att

hårdna. Allt detta tillleder slutsatsen utbildningssektornatt attsen
i högre grad måste tillän medverka den regionalaatt trygganu
framtida arbetsmarknadens behov kompetent arbetskraft.av

Professor Lars Nordström, utförligare behandlat dettasom pro-
rolll,blem i skriften Högskolornas regionala hävdar med den givna

problembilden bakgrund arbetskraftens utbildningsnivå ärattsom
helt avgörande faktor för regionaladen utvecklingen. Han räknaren

med det ekonomiska för regional omfördelning i fram-att utrymmet
tiden blikommer betydligt mindre Det innebär,änatt antarnu.
han, de utvecklingsorienterade regionalpolitiska medlen kommeratt

de sedvanliga, varvidersätta utbildningssektorn kommeratt att spe-
la allt roll.störreen

Om högskolorna skall få avgörande betydelse för regionernasen
utvecklingskraft, fortsätter författaren, fordras emellertid näraatt ett
samspel utvecklas mellan högskolorna och regionernas näringsliv.
Det nödvändigt bl.a. därför olikaär undersökningar visar deatt att
regionala högskoleutbildningarna har direkt och påtaglig kompe-en
tenshöjande effekt på näringlivet inte minst därigenom mångaatt
studerande efter avslutad utbildning igärna kvar sinstannar upp-
växtregion och många huvud inteöver skulle ha fortsatt sinatt taget
utbildning efter gymnasieskolan det inte hade funnits hög-om en
skoleutbildning på häll. Om dennanära högskoleutbildning därtill

väl anpassad efter regionensär näringsliv, ökar självfallet de stude-
randes möjligheter få arbete inom regionen. Dessutom deatt utgör
regionala högskolorna i regel aktiva för informationcentra om nya
forskningsresultat till allmänheten näringslivet.och

1 Landstingsförbundet, 1994.
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obligatoriska nioårigalikformigaSverige, med dess tämligenFör
gymnasieskolan, den kommunalafrämstgrundskola, torde vuxenut-

forskning-högskoleutbildningen ochfolkhögskolanbildningen, samt
perspektiv. Därfördiskutera i regionaltintressanta att ettvaraen

utbild-nämnda delarframställningen i följ ande tilldetbegränsas av
ningssystemet.

Gymnasieskolan den kommunalaoch7.8.3

vuxenutbildningen

allaskaffar sigobligatoriska grundskolan nästanEfter den numera
anslutning tillgymnasieutbildning antingen i direktungdomar en

gymnasialavia den kommunalagrundskolan eller wixenut-senare
från grundskolan tillövergångsfrekvensendirektabildningen. Den

itill län. uppgårvarierar något från län Dengymnasieskolan stor-
%, vidmedan den kantill 100stadsområdena nära stanna canog

% i vissa glesbygder.80
gymnasienivå vanligenvuxenutbildningenkommunalaDen -

färdigheterkunskaper ochikallad komvux stort sett sammager-
pedagogikorganisation ochdessgymnasieskolan, även omsom

gymnasieskolans i flera hänseenden.sig frånskiljer
tillsättandetregeringen aviseratbudgetproposition haråretsI av

skall underlag för fastställan-vuxenutbildningsutredning. Den geen
Över-inriktning omfattning.framtida ochVuxenutbildningensde av

hänvisning till framtida behovbl.a.motiveratshar avgenomsynen
enskil-denarbetsmarknadssynpunkt ochutbildning bådesådan urur

det livslånga lär-och tillsamhällsförändringarnatilldes synpunkt,
möjligheter1.andets

Ansvarsfördelningen

skolområdetansvarsfördelningen på1990-taletbörjanSedan ärav
fastregeringen läggerRiksdagen ochtydligt reglerad.tämligen

i läroplanernai skollagen,riktlinjer. Det skermål ochövergripande
vidareStatenolika skolformerna.förordningarna för deoch i ger

statsstödallmännaivilket ingår kommunernasbidrag,kommunerna
just skolväsendet.specialdestinering tillutjämningsbidrag utan

1 Bil. s.32.199495400,Prop.
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Genomförandeansvaret beträffande det offentliga skolväsendet lig-
landstingen.hos kommunerna och Detta omfattar sedanger ansvar

1991 också hela huvudmannaskapet för all såledespersonal, även
för skolledarna och lärarna. Ansvarsfördelningen mellan dem, som

berörda skolverksamheten, dvs. rektor, lärare ochär närmast öv-av
rig personal, för första gången tydligt klargjorts ihar mycket skol-

läroplaner.väsendets nya
skolverk skall för räkning informera skolväs-Statens statens om

bedriva nationell mål- resultatinriktad uppföljningendet, och och ut-
värdering, tillsyn skolverksamheten, utarbeta underlagutöva över

utveckling regeringenförslag för skolan lämna under-och samtav
för utformande läro- och kursplaner och för utfärdandelag av av

vidare till regeringen förslag tillförordningar. Skolverket skall avge
utvecklingsplan för skolväsendet; planen skall riksdagen.antas av
Därtill verket medel för forsknings- och fortbildningsuppgifter.har

fr.o.m. höstenArbetet utförs 1994 centrala enheter igenom
fältorganisation indelad i regioner till-Stockholm och tolv meden
undervisningsråd. till uppgiftIOO-talet Dessa har bl.a. attsammans

inspektera skolor, medverka information ochbesöka och med ge
Regionindelningen syftet varje regionråd. har skett med skallatt

skolväsendetungefär lika många elever i Skolverkets till-innehålla
skärpts3.synsfunktion har under hösten 1994

hjälp och stöd kommunerna och för underlättaFör att attge
skolgången för elever med funktionshinder inom skolväsendet finns

institut handikappfrågorStatens för i skolan SIH. institut harDetta
dels centrala enheter för produktion hjälpmedel, dels special-av en
pedagogisk regional stödorganisation fältorganisation.som

skolmyndighetersBesvär beslut och Skol-över prövas avgörs av
överklagandenämnd.väsendets

Varje kommun planerar, organiserar genomför sin gymnasie-och
utbildning enligt riktlinjer i fullmäktige skolplaner.antagnaav

själva vilketKommunerna utbildningsutbud de vill erbjudaavgör

1 Läroplaner för det obligatoriska skolväsendet och de frivilliga skolformerna. Ut-
bildningsdepartementet 1994.
2 tidigare regionchefstjänsterna har dragits in, och varje regionsDe under-grupp av
visningsråd för olika uppgifter inom sitt geografiska verk-tar gemensamtnu ansvar
samhetsomrâde. undervisningsrådenEtt fungerar gruppledare.av som
3 Skärpningen Riksrevisionsverket titelnskedde sedan med Skolverketrapporten -central myndighet i roll 1994 riktat kritik Skolverket för dettamot attny sommaren
inte så allsidigt och brett det sin tillsyntänkt har skolväsendet.utövat översom var

utbildningsutskott instämtRiksdagens har i kritiken. Rapport RRV 1994:14, bet.
199495:UbU01.
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organisationoch vilken deras skolor kommun,skall ha. En tarsom
från kommun, till ersättningelever har därför frånrättemot annan

elevernas hemkommuner.
har ungdomarsKommunerna för alla önskemålattansvar om

gymnasieutbildning tillgodoses.kan Eftersom inte alla kommuner
erbjudahar den folkmängd behövs för kunna alla elever vadattsom

behöver många kommuner samverka särskiltde önskar, med andra
i fråga lågfrekventa och kostnadskrävande utbildningar inomom yr-
kesutbildningssektorn. Detta behov ökar konstruktionengenom av

treåriga gymnasieskola utbildningsprogramden med i stället förnya
linjer, vilken under uppbyggnad i landet.ärnu

Landstingen driver vårdgymnasier i falloch och många ock-äger
naturbruksgymnasier. Gällande bestämmelser inteså medger att

landstingen bedriver också gymnasieutbildning, inte påannan ens
Diskussioner ändringentreprenad. dessa bestämmelser på-om en av

Landstingsförbundet regeringskansliet.går f.n. mellan och Hösten
skolministern dock meddelat några1994 har åtgärder i den rikt-att

utlovasl.ningen inte kan

utbildningsutbudetSamråd om

utbildningsutbudetRegionalt samråd sker på olika i dag. Isättom
flerasomliga landet har kommuner gått idelar av samman en gym-

nasieintagningsnämnd, spelar viss roll också försom en gym-
utbudets inriktningnasiedimensioneringen och inom sitt område. I

landet har utvecklat särskildaandra delar samrådsformermanav
mellan olika skolkommuner, arbetsmarknadens medmed ochparter
näringslivet och högre hållden utbildningen. På några har bil-man

i färd med kommunalförbund för gymnasie-dat, eller bilda,är att
vuxenutbildningsfrågor.och

samordningsfunktion gymnasieskolan liggerEn berörande även
också hos utbildningsex-för närvarande länsstyrelserna. Dessas

uppgift samtalspart hel-har såsom anläggaperter att statenssom en
utbildningssystemet utvecklingsperspektiv,på i regionalthetssyn ett

i vilket sambandet mellan utbildningen och arbetsmarknadens behov
förser universitet högskolor med planerings-centralt. De ochär

dimensionerar lokali-underlag, medverkar till kommunerna ochatt
perspektiv,gymnasieutbildningen i övergripande regionaltettserar

regionalpolitisk inriktninginitiativ till samverkansprojekt medtar

1 Margitta fp.27, på fråga EdgrenProt. l99495:36, s. svar av
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in-nätverkinternationellt samarbete och byggerutvecklarsamt upp
FoU-området.utbildnings- ochom

Folkhögskolorna7.8.4

skolform.unik Ur-för de nordiska ländernaFolkhögskolan är en
för bon-yrkesinriktad skola främstochbåde allmänsprungligen en
folkrör-skola för1900-talet alltmerunderblev dendeungdomen en

årtion-folkbildningsproñl. Under deutprägladmedelserna senaste
förbe-yrkesinriktad ochblivitåterigendendena har nugermer

massmedialadetpå estetiska ochyrkesutbildning främst detredande
itidigareteoretiska kurser,inriktadeAllmäntomrâdet. stor ut-som

gymnasieutbildning, drivsersättning försträckning användes som
varje skola.vidfortfarandedock

övrigalandsting,drivs 48folkhögskolorna136deAv avavnu
landstingsbidragorganisationer. Stats- ochideellaochfolkrörelser

200 000årligenUnder år hargrund.finansiellutgör per-casenare
ige-000 gåttdrygt 35folkhögskolekurs,genomgått varavensoner

kurser.längrenom
huvudsakligen påkursutbuderbjuderFolkhögskolorna ett stort

omfattning också på hög-i vissgymnasienivåochgrundskole- men
längd 1-4 år,med ärallmänna kurserna,skolenivå. De av-aven

gymnasieutbild-grundskole- ellersaknarför demfrämstsedda som
musik, dans,utbildning ilinjerSärskilda ellerkurserning. ger

språk,och drama,konsthantverk,ochmediekunskap, konst teater
journalistik, radio ochhemteknik, idrott,ekonomi,friskvård, data,

Yrkesin-tolkutbildningturism ochekologi miljövård,ochTV, m.m.
fritidsledare, dramapedagog,utbildar för yrkenkurserriktade som

m.m.behandlingsassistentkyrkomusiker,journalist,
för utbild-skolornaanlitas folkrörelseägdautsträckning deI stor

musikleda-fritidsledare,inom rörelserna,funktionärerning t.ex.av
ianordnasMånga kurseru-landsmedarbetare.ungdomsledare,re,

arbetslöshets-Särskilt iolika slag.organisationermedsamverkan av
uppdragsutbildning.åtagit sig omfattandeskolornatider har en

ifrihet valderasfolkhögskolornaunika med ärDet storamest av
medsamarbetepedagogik, derasämnesinriktning och näraprofil,

1 invandrar-inriktade kurser,internationelltEuropakurser,vanliga kurserAndra är
i reli-kursernaturvetenskapliga kurser,kulturkurser,kvinnokurser, allmännakurser,

äldrekurser ochskrivarkurser,sociala kurser,livsåskådning,ochbibelkunskapgion,
u-landskurser.
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folkbildningen och folkrörelserna, deras organisatoriska flexibilitet
och deras frihet från examina. Inga centrala läroplaner verk-styr
samheten. Studieomdömen i stället för betyg. Under vissa förut-ges
sättningar folkhögskolestudier behörighet för högskoleutbild-ger
ning.

Undervisningen bedrivs i kurser varierandemycket längd inteav
bara internatkurser den egentliga skolanläggningensom utan
också externatkurser många utanför skolorten ochsom orter

utomlands.även
Ingen skolform i så ringaär omfattning reglerad folk-annan som

högskolan 1991. Föreskrifterna för den endast i enda paragrafges
i mycket kort förordning folkbildningenl.statsbidrag tillen om

Samverkan och samplanering mellan folkhögskolorna tämligenär
väl utvecklad, medan den betydligt mindreär väl utvecklad mellan
folkhögskolorna och det övriga skolväsendet.

Folkbildningsverksamheten, inkluderande folkhögskolan, och
dess och utvärderas f.n. i särskildstyr- ordning.resurssystemnya

7.8.5 Högskoleutbildningen och forskningen

Omfattning och huvudmannaskap

Det offentliga och det enskilda statsbidragsberättigade högskoleväs-
endet har under de trettio åren betydligt utvidgats, fördelatssenaste

rättvist geografiskt och erhållit ökad flexibilitet och störremer en
självständighet.

Expansionen har lett till antalet studenter, 1960 uppgickatt som
till 50 000, än fyrfaldigats. börjanI 1950-taletca nu mer av var
universiteten och högskolorna geografiskt begränsade endast till de

befolkningsregionerna StockholmUppsala,stora LundMalmö och
Göteborg.

I Paragrafen 6 § reglerar folkhögskolans organisation och verksamhet. Den lyder
så: En folkhögskola skall ha ansvarig styrelse. Styrelsen får fören vara gemensam
flera folkhögskolor. Allmänna kurser, avsedda främst för dem saknar grund-som
skole- och gymnasieutbildning, skall årligen minst %15utgöra verksamheten.av
Till allmän kurs behörighet motsvarande den kan fåsen detsom ger som genom
offentliga skolväsendet får endast den fyller 18 år under detantas kalen-senastsom
derår kursen börjar, eller äldre.är Utan hinder härav får folkhögskola till under-en
visningen elev går individuelltanta i gymnasieskolan.etten yngre som program
Undervisningen skall anordnas så, den till form och arbetssätt tydligt skiljeratt sig
från den anordnas i det offentliga skolväsendetoch högskolan. SFS 1991:977som
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juli 1993. Dei kraft den 1träddehögskolereformenDen senaste
själv-ökadväsentligtförändringarnaframträdande var enmest

medanslagssystemhögskolor,universitet ochförständighet ett nytt
detslopandetexamensordning ochprestationsersättning, aven ny

för yrkes-företrädarerepresentation förDenlinjesystemet.tidigare
olika nivåer,funnits påtidigareintressenoch allmännalivet som

högskolestyrelserna.universitets- ochtillbegränsades
statli-60-talbestårhögskoleväsendetUniversitets- och ettnu av

därtillenheterlandstingskommunala ettoch samtkommunalaga,
drivnaexaminationsrättochstatsbidragmedenheterantalökande

utbildningsanordnarel.enskildaav
vårdsektorn,företrädesvis inomhögskoleutbildning,Kommunal
vid 30 vård-vårdskoleförbundochlandsting, kommuner23avges

Hög-40-talettillförlagdundervisningenmed orter.högskolor
exami-fastställdregeringenstatsbidrag ochmedskoleutbildning av

utbildningsanordnareenskildavidarenationsrätt av sexges
budgetpro-i åretsregeringenskall här nämnasSlutligen att

grundutbildningen ochförbättringar förväsentligaföreslagitposition
börhögskolorna. Dessamedelstoraochmindrevid deforskningen

prövningsärskildeftermöjlighetfåbl.a.förslagetenligt att --
professurer3.inrätta

högskoleutbildningpålandstingssatsningarochKommun-

harbelägna,högskolor äruniversitet ochvilkaikommuner,De av
utvecklabibehålla ochpåmindreellerskälnaturliga attsatsat mer
Nyligenför.värdkommunervaritforskning deutbildning ochden

medtillsammansMälardaleni20-tal kommuneremellertidhar ett
delvisutvecklatSörmlandVästmanland och ettilänsstyrelserna

nätverks-Mälardalensskapaförunikt samarbete ettgemensamtatt

1 universiteten och tolvvid deförutomsålunda,högskoleutbildningStatlig sexges
nämligenhögskolor,medelstoramindre ellerockså vid femtonspecialhögskolorna,

Karls-Halmstad, Kalmar,GävleSandviken,FalunBorlänge,Borås,ihögskolorna
Växjö, Ore-TrollhättanUddevalla,Kristianstad, Skövde,Karlstad,kronaRonneby,

och Mäl-SundsvallHärnösand0stersundiMitthögskolanvidGotlandbro, samt
EskilstunaVästerås.ihögskolaardalens

2 Stiftel-Göteborg ochhögskola itekniskaChalmersStockholm,iHandelshögskolan
Teo-högskolornafrikyrkligaenskildadeJönköpingiHögskolan tresamt avsen Baptistsam-Svenskamissionsförbundet ochSvenskaStockholmhögskolan ilogiska

Fosterlandsstiftel-Evangeliskai UppsalainstitutTeologiskaJohannelundsfundet,
Orebromissionen.i OrebroMissionsskolanochsen

3 ff.102bil. 9199495400Prop. s.
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universitet med teknisk-humanistisk profil. En målsättningarnaav
med projektet förbättra och samarbetetär stärka mellan hög-att

näringslivet.skolan och
detta sammanhang förtjänarI liknande samarbetenämnas att ett

diskuteras i Sydsverige. Det bildandet Nätverksuniver-ettavser av
siter Sydost samordning och utbyggnad forsknings-genom en av

vid högskolorna i Kalmar, KarlskronaRonneby ochresurserna
Växjö. syftetFrämsta öka forskningen vidär de högskolornaatt tre
och slutmålet fasta forskningsresurser och forsknings-gemensam
organisation. Genom utnyttjande modern informationsteknologiav

nätverkslösningen förutom utbildningsmässigaväntas och ekono-
miska fördelar också kunna bidra till betydande regionalatt en
utvecklingspotential skapas. Sydostuniversitetet bedöms haäven go-
da förutsättningar bygga proñl skandinavisktatt ettupp en som

Östersj Östeuropa-forskningför ö med omfattande utbytecentrum ett
Östersjön.grannregionernamed och grannländerna på andra sidan

många fall har också landstingen varitI pådrivande och stödjande
vid tillkomsten regionala högskolor. De har bidragit ekonomisktav

till utvecklingen regionalt inriktad forsknings-även och utveck-av
lingsverksamhet. Som exempel kan Malmöhusnämnas länsatt
landsting finansierar 20-tal professurer och andra lärar- och fors-ett
kartjänster vid universitet bidrarLunds och med 200 milj. kr ärper
till läkarutbildning och forskning vid universitetssjukhuset. Ett annat

landstingenexempel i Jämtland ochär Västernorrland stödjersom
den Mitthögskolan med milj.1,5 kr år under 3 år; tankennya per

siktvårdhögskoleutbildningen på skall inrangerasär i denna hög-att
skola. landsting tagitVärmlands läns har initiativ till och detstött
regionala forskningsprogram byggdes under 1980-talet vidsom upp
högskolan i Karlstad och vidareutvecklas med fortsatt stödsom nu
från landstinget.

Ansvarsfördelning och styrning

högskolelagenzI bestämmelser universitet och högskolorges om
under statligt, kommunalt eller landstingskommunalt huvudman-
naskap. Där bl.a. landstingsägs kommuner och får anordna hög-att

1 Vision §ydsverige. Hur Sydsverige ska bli vinnare framtidensi Europa, 118s.
Se Ake E. SydsvenskAndersson, framtid, 119även s.
2 1992:1434.SFS
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medgivandeSådant kanmedgivande.regeringensendast medskolor
grundutbildning.enbarttillbegränsas att avse

sambandfinnsbedrivas så det näraskallVerksamheten ettatt
kvalitet nås, såvälutbildning så högochforskning ochmellan att en

utvecklingsar-konstnärligaforskningen och detiutbildningeni som
allmännaföreskrivsforskningsverksamhetenförSpecielltbetet. som

välj forskningsmetod-får frittforskningsproblemprinciper attatt
fritt publiceras.forskningsresultat fårochfritt utvecklasfår atter
högskoleutbild-grundläggandeomfatta såvälskallUtbildningen

högskoleutbildning in-grundläggandeforskarutbildning. Ining som
grundläggandevidareutbildning. Denfortbildning ochgår ut-även

elevernade kunskaperväsentligen bygga påskallbildningen som
motsvarandegymnasieskolan ellerinationellapåfår program

det gällerundantagdock medge närRegeringen fårkunskaper.
utbildning.konstnärlig

skall ñnnas. Sty-statliga högskolorvilkabeslutarRiksdagen som
högskolans alla angelägen-inseendehögskola har överförrelsen en

ledningenfullgörs. Föruppgifterdessförochheter att avsvarar
varje högskola haskallunder styrelsenverksamheten närmast en

ordförande.och dessutomingå i styrelsenskallrektor varasom
Därvidövriga ledamöter.styrelsensflertaletRegeringen utser av

verksamhetbakgrund i sådanmedväljaregeringenbör personer
forskningsupp-utbildnings- ellerhögskolansbetydelse förär avsom

harvid högskolanstudenter rättochdrag. Lärare att vara represen-
ochanställda harFöreträdare för de närvaro-i styrelsen.terade ytt-

sammanträden.vid styrelsensranderätt
vid högskolorforskarutbildning skall deforskning ochFör som

särskiltförochñnnasfakulteter,beslutarriksdagen veten-ettenvar
eller deuppgifter detfakultetensskapsområde. För organsvarar

fakultetsnämnden. Dessahögskolestyrelsen bestämmer, svararsom
intevetenskapsområden,sinagrundutbildningen inomockså för om

därförsärskildainrättarhögskolestyrelsen organ
huvuduppgift förtjänar härberedningens nämnastanke påMed

forskarutbildnings-existerar i frågaregionindelningvissatt omen

1 endastfår dock inrättasflera fakultetertvâ ellerfakultetsnämnd förGemensam
regeringen.frånmedgivandeefter

2 vetenskapligt lärarekompetentaskalli fakultetsnämndernaledamöterFlertalet vara
Studenterna harinom fakulteten. rättvalskallfakulteten. De attinom utses genom

försärskildai deledamöternai fakultetsnämnderna. Avrepresenterade organenvara
vid högskolanStudenternavid högskolan.läraregrundutbildning skall flertalet vara

finnsSärskilda bestämmelseri sådanarepresenteradehar rätt omatt organ.vara -
lantbruksuniversitet.Sverigesvidorganisationen
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och forskningsansvaret så till vida bestämda universitetsfakul-som
fullgör nämnda föräven andra högskolor inom iteter hög-ansvar

regionerl.skoleförordningen fastställda fakultetEn kan, efter rege-
ringens bestämmande, ha uppgifter iockså fråga kommunersom
eller landstings högskoleutbildning.

inteOm följer föreskrifter meddelas regeringen,annat av som av
bestämmer varje högskola själv vilka lärartjänster skall finnassom
där tjänsterutöver professor och lektor vilka tilldelassom av re-
geringen, de behörighetskrav och befordringsgrundersamt om som
skall gälla för tjänsterna.

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer fårsom
meddela föreskrifter tjänst lärare vid högskolaattom en som en
skall förenad tjänstmed för Specialistutbildad läkare eller tand-vara
läkare eller med tjänst läkartjänst,än tjänstt.ex.en annan som
sjuksköterska eller sjukgymnast, vid sjukvårdsenhet upplåtenärsom
för medicinsk utbildning och forskning. Till förenad tjänst fåren

endast den behörig till båda tjänsterna.är Innanutses lärar-som en
tjänst förenad tjänstmed vid sjukvårdsenhetär tillsätts, skallsom en
sjukvårdshuvudmannen beredas tillfälle sig i ärendet.att yttra

För prövning besvär vissaöver beslut på högskoleväsendetsav
område särskild överklagandenämnd. Nämndens beslut fårsvarar en
inte överklagas.

Kommuners och landstings högskoleutbildning

Särskilda bestämmelser i högskolelegan föreskriver bl.a. kom-att
eller landsting, i sin högskoleutbildning har tagitmun emotsom en

sökande inte folkbokförd iär kommunen eller landstinget, harsom
tillrätt ersättning för utbildningen från kommunden eller det lands-

folkbokfördting där studenten är
Om statlig högskola tagit student till högskoleutbild-emoten en

ning anordnasäven landsting, har till ersättningrättstatensom av
det landsting inom vilket studenten folkbokförd. Tillhörär kom-av

inte något landsting, skall ersättningen betalas kommun-munen av

1 Såtill ingårexempel i verksamhetsomrâdet för humanistiska fakulteten vid Uppsala
universitet högskolorna i FalunBorlänge,även GävleSandviken, Orebro och Eskils-
tunaVästerås Mälardalens högskola. SFS 1993:1440.
2 Om kommunerna inte kommer överens lämnas ersättning med det be-annat,om
lopp föreskrivs regeringen eller myndighet regeringen bestämmer.som av som
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myndighetdenregeringen ellerstorlek bestämsErsättningens aven.
regeringen utser.som

reglerashögskoleutbildning när-landstingensochKommunernas
högskoleförordningenl. kommunföreskrivs bl.a.Däri att enmare

organiserahögskoleutbildning skallbedriverlandstingeller ett som
högskolor inseendeskall ha överStyrelsenñeraelleriden en

uppgifter full-för dessochangelägenheterallahögskolans attsvara
vid varje högskolaskall detutbildningenledningenFörgörs. av

rektor3.finnas en
forskningförfrågorfakultetsnämnd avgörNär resurseromen

till nämndenskallhögskolor,landstingsellerkommunersrörsom
högskolor.för dessaadjungeras representanten

högskoleutbildning ha lära-sinlandsting skall förochKommuner
i till-lektorerskall de habehörighet. Dessutomföreskrivenmedre

bedrivasskall kunnautbildningenföromfattningräcklig att en
behörighetskrav.föreskrivnagällernivå. lektorerkvalitativ Förhög

profess-anställa lärareintelandsting får dockochKommuner som

orer.
högskoleutbildninggrundläggandelandstingsochkommunersFör

statligaför debestämmelserväsentligenövrigtigäller somsamma
högskolorna.

vårdhägskolornaförhuvudmannaskapsformerNya

Landstingen,vårdhögskolor i landet.f.n. 30finnsförut nämntsSom
huvudman.vårdskoleförbund äroch någotkommunervissa

i proposi-bifallit förslagemellertid i juni 1994Riksdagen har ett
konkurrenskraftforskning kvalitet ochUtbildning ochtionen om-

fråganvariera ochframtiden fåi kanhuvudmannaskapet att omatt
ochavtal mellanskall reglerasförändringeventuell statengenomen

skallUtgångspunktennuvarande huvudmännen.deoch en avvar
förkostnadsneutral såvälskalllösningvalddärvid att varavara,

1 1993:100.SFS
2 sådannämnder. Föreller ñeraskall finnashögskolornaförstyrelseSom enen

Styr-1991:900.kommunallagennämnder iföreskrivetgäller vadnämnd är omsom
inrättas enligtsådana kaninom högskolanandra äninrättafårelsen även somorgan

sådanatillbeslutanderättfår delegeraStyrelsenkommunallagen. organ.
3 i beslutsorganrepresenterade allahögskolornainomStudenterna har rätt att vara

utbildningsfrågor. Dessabehandlar utsesstyrelsen representanterunder genomsom
studenterna.val bland

4 199394477.Prop.
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för nuvarande huvudman. Utbildningskvaliteten skallstaten som ga-
utvärderingar Kanslersämbetets försorg ochranteras av genom gen-

regeringen beslutar examensrätten.attom om
Alternativa samarbets- och huvudmannaskapsfonner bör före-få

vidare.komma, det Såväl statliga universitetsägs och högskolor
landsting fåbör bedriva utbildningen i fråga liksom ävensom en-

utbildningsanordnare.skilda förstaI hand bör universitetsorternas
förstatligas,vårdhögskolor varvid deras lärare inordnas i den statli-

fakultetsorganisationen. Landstingen kan förbli beställare och hu-ga
vudfinansiärer utbildningen, den genomförsäven statligaav om av
högskola. långsiktigt träffasEtt ramavtal bör mellan den statliga
högskolan, det eller de avtalsslutande landstingen regeringen.och
Ramavtalet kompletteras sedan med lokala utbildningsavtal mellan
landstingen statligaoch de högskolorna innehållmed tids-och för
perioder treåriga utbildningsuppdragdemotsvarar statensom som

till universitet högskolor i övrigt.och På vissa kan detorterger en-
finnas intresseligt propositionen för både huvud-övertastaten att

ñnansieringsansvar.mannaskap och beställar- och
mån vårdhögskolor kvarstårI den under kommunalt eller lands-

tingskommunalt huvudmannaskap, bör landstingen bli skyldiga att
möjligainrätta styrelser med parallellitet till de statligastörsta uni-

styrelserKversitetens högskolornasoch
statlig utredare tillsammansEn har Landstingsförbundetmed
hösten arbetat med vissaunder 1994 verkställighetsfrågor aktu-som

Syftetaliserats detta riksdagsbeslut. har varit få till ståndatt ettav
ramavtalcentralt

Överväganden7.8.6 och förslag

strategisk förEn plan regions utveckling enligtkan Regionbered-en
ningens uppfattning inte strategi för utbildningensundvara ochen
forskningens utveckling inom regionen. strategi måsteDenna vara

förankrad såväl i regionens behov förutsättningarväl och hossom
näringsliv och medborgare.dess Självklart kan den inte utformas

till de forsknings- regionalpolitiska intentioner,hänsyn ochutan
regering riksdagoch har lagt fast.som

1 199394477 63-72, UbU 13.Prop. s.
2 enligt direktiven 1994:76till och bestämmelser skallFörslag överenskommelser

budgetåret 199495.föreligga under
I5-Ol4lll
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vadmening utöverför dennapläderingutförligareNågon som
medräckakanDetbehövas.torde knappastföregåendei detgivits

tillgång-erfarenhetenåberopadeinledningsvis attdenerinran omen
varierad såvälrikttillnärhetenarbetskraft ochutbildadväl enen

utbildning ochyrkesinriktadutpräglatinriktadallmänt mersom
företagsetablering ochförbetydelsemycketfortbildning är storav

tilläggaskanDetbostadsort.och attarbetsortvalmänniskorsför av
till länderverksamhetersinaförläggerföretag gärnamultinationella

forsk-utbildnings- ochgodmedstabilitet ochgodmedregioneroch
ningspotential.

viktigbörlandstingetvidareRegionberedningen att engesanser
utvecklingsstrategi inomförverkliga denna ut-gällerdetroll när att

utvecklatill ochinitiativhörabörTill rollenbildningssektorn. att ta
näringslivet,landstinget, kommunerna,mellansamverkannäraen
ingåuppgiften börIforskningen. attochhögskoleutbildningen upp-

utvecklingsstrategi.regionalrätta en
samordingsfunktiondenfullgöraockså höraböruppgiften attTill

länsstyrelserna.hosliggerutbildningsområdetpå som nu
ändringgenerellnågonförutsattharRegionberedningen att av

aktuell.inte äroch komvuxgymnasieskolanförhuvudmannaskapet
diskussion.sådanfråndärföravstårBeredningen en

nöd-dendiskuteraangelägetberedningen det attDäremot anser
gymnasie-regionenssamordningenochsamplaneringenvändiga av

drivertidigareSomutbildningsutbud. sagts,gymnasialaochskolor
lågfre-mångaochgymnasieskolor,kommunerallaifrånlångt egna

ienbartfinnsvarianteroch ettutbildningsprogramoch dyrakventa
i vissa fallgällerutbildningarTill dessaantal kommuner.begränsat

samordningSamplanering ochintagningsområde.riket avhela som
ekonomiska skäl ochnödvändig bådedärförgymnasieutbudet är av

önskemål.och elevernasnäringslivets behovtillhänsynav
lands-lämpligen påsamordning läggsochsamplaneringDenna

uppgifter hasina främsta attdärvidbörDessatingen. avsom en
främjartill stånd,utbildning kommersådanförverkaaktivt somatt

samord-utbildningsutbudettillutveckling, attregionens samt att se
bådetillgodoserrimligtochmöjligtdetså långt ärdettaså attnas
ingåuppgiften börIkrav.huvudmännensochönskemålelevernas

förändringsbarsnabbtochutbyggdvälutvecklingenfrämja enatt av
sådan.yrkesinriktadfrämstvuxenutbildning,

gymnasie-regionenssamordnabliruppgiftviktig attEn annan
utbud.utbildningsanordnaresandramedkomvuxutbildningoch

skol-såväl meddärvid ägabörutbildningsutbudetSamråd rumom
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kommunerna, folkhögskolorna och den högre utbildningen medsom
arbetsmarknadens och näringslivet.medparter

dettaI sammanhang vill Regionberedningen också föra fram
önskvärdheten landstingets gymnasieskolor får möjlighetattav att
i entreprenadform bedriva utbildning, åvilar den kom-som annars
munala gymnasieskolan.

Efter förut redovisade riksdagsbeslut vårdhögskolorna kan detom
regionala huvudmannaskapet för dessa skolor komma förändrasatt

eller mindre snabbt. Ett alternativ, hittills inte har nämntsmer som
i diskussionerna, kan både för vårdhögskolorna och förattvara
vårdgymnasierna övergå till huvudmannaskap i olika slag organi-av
sationsforrner med landstingen intressenter.som

Samma förändring tänkbar förär naturbruksgymnasiernas del. En
överföring dessa till primärkommunalt huvudmannaskap ärav na-
turligtvis också möjlig, liksom överföring till högskolan denen av
utpräglat yrkesinriktade delen utbildningen.av

En bör och förväg prövas, övrigt ligger i linjeannan som som
Regionberedningensmed direktiv, är överlåta vårdgymnasieratt

ocheller naturbruksgymnasier till enskilda intressenter under privat-
rättslig reglering. Sjukvårdshuvudmännen och jordbrukets närings-

och deras intresseorganisationerutövare kan därvid tänkas bli del-
delfinansiärer.ochägare

Under hänvisning till förutden angivna grundsynen på utbild-
ningens och forskningens avgörande roll och betydelse för regional
utveckling i olika avseenden, Regionberedningen det näraanser nog
självklart landstinget måste få inflytande på denäven högreatt ett
utbildningen och forskningen.

inflytandeDetta kan eller mindre långtgående. Till följdvara mer
statligade högskolornas och universitetens självständiga ställ-av

ning, måste det emellertid beträffande dessa i regel begränsa sig till
samråd och framförande synpunkter och önskemål.av

landstingenMen kan också inflytandeutöva läggaatt utgenom
utbildnings- forskningsuppdrag,och stödjande högskolesats-genom
ningar bidrar till höjande högskolans kvalitet och istatussom av re-
gionen, initativ till samråd mellan olika intressenter i region-genom

för insatser på utbildnings- och forskningsområdeten gemensamma
Uteslutet naturligtvis inteär landsting kan initiativ tilletc. att ta att
regionala högskolor inrättas.nya

Beträffande forskningen kan regionens folkvalda företrädare öva
betydande påverkan bidra till investeringar i tomtmarkatten genom

och byggnader, för s.k. forskarbyar. Det kan vidare sket.ex. gen-
anslag till tidsbegränsade projekttjänster och kanske också tillom
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ochadjungerad professortjänsterinrättandedoktorandstöd, somav
förrelevanssatsningarliknandeellerforskarassistent re-avgenom

utveckling.gionens
direktmedkombineratinflytandeutvidgat ettEtt ännu mermer
disku-ochdiskuteratsdetutvecklas sättansvarstagande kan som

Mitthögskolan.förinomåtaganderegionaltett ramenteras om
landstingetochstå för basresursernaskall attTanken är statenatt

ochöronmärktabådei formtillskjutaskall meravresurser
forskningsmedel.generella

sådanatanken påförverkligagå kanvägEn attatt varaannan
Nätverks-Mälardalensnätverkutformadefastmindreeller sommer

underlättakanSydost. DetNätverksuniversitetuniversitet och en
näringsli-högskoleutbildningen ochmellansamverkanfruktbärande

vet.
regionala hög-statligafleraförenakanYtterligare väg attvaraen

denlandstinget ävennomineradstyrelse,underskolor omaven
regeringen.utseddsedan är av

själv-regionaltdiskussioneniförekommithar etttanken attDen
högskola. Motstatligförstyrelse tan-skullestyrelseorgan utse en

intedet harprincipiellinvändningar naturdockharken rests av -
styrelsesjälvstyrelseorganlämpligteller utserlogiskt ettattansetts

institution.statligför renten
näringslivkanhögskolestyrelsevaldregionaltMen även utan en

påverka delandstinget avsevärtregionimedborgareoch genomen
verksamhet.högskolansochuniversitetensikomponenternañesta

i studie-specialiseringgälladetgrundutbildningen kan t.ex.Inom
i studieñ-problemochintagningskapacitetenförändringgångar, av

påverkanvidareutbildningen kanfort- ochInomnansieringen. avse
utbudsfor-ämnesanknytningen,ochoch fakultets-inriktningent.ex.

distansundervisningkvällsundervisning,studietakt,långsammen
decentraliserade kurser,förutbildningsort utrust-rotationetc., av

uppläggning, infor-undervisningensstudiecentra,driftning och av
också frå-kanfrågor. Detliknandeochrekryteringochmation vara

forskningsin-forskning ochforskarutbildning,olika slag avomga
formation.

utbild-ochföreträdareregionensmellansamverkanförFormerna
Regionbered-enligtbehöverforskningsinstitutionernaochnings-

fåbörOlika formerlandet.enhetliga överinteåsiktningens vara
utvecklingen.präglafåflexibilitet börochprövas, stor

1 regionala roll,i HögskolornasNordströmsoch L.DahllöfsU. uppsatservidareSe
1994.
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författningsändringar för olikafall behövsI de prövaatt sam-
visa förbör regering riksdag öppenhetverkansmodeller, och stor

alternativ.nya
uppfattningenligt beredningens gällaVad har börsagts,som nu

högskoleutbildningar.huvudmannaskap för Iockså former avnya
direktiv till kommittéernaregeringens generellaenlighet med att

åtagandenl,offentliga vid sökandet formerbörpröva nyaav en
till privaträttsligt reglerade huvudmannaskapöverföring övervägas.

regionalt delägare kanmed direktvaltStiftelseformen organ som
alternativ.därvid ettvara

beredningen emellertid samhällsansvaret ochGenerellt hävdar att
universitet högskolor också i fram-för ochhuvudmannaskapetäven

utbildningen och forskning-i statligt. Den högretiden börstort vara
nationell geografisktalltjämt betraktasbör änresurs omsom enen

utbildningsanordnare.olika slaginstitutionellt fördeladoch av

Kultur7.9

viktig faktor för regionersSammanfattning: Kulturen är en
utveckling. för regio-Samhällsansvaret denattraktionskraft och

utvecklingen bör därför lands-kulturpolitiskanala vara en
statligabör bl.a. ingå fördelatingsangelägenhet. I denna att

lokal kulturverksamhet.till regional ochmedel
skallutvecklingsprogram utarbetas och fastställasDe som av

innehålla kulturell utvecklingsstrategi.landstingen, bör en

regionala utvecklingen7.9.1 Kulturens roll för den

internationellt erkänd

utvecklingsfaktor natio-Insikten kulturens vikt och värdeom som
årtiondena kontinuerligtregionalt har denellt och under senaste

i inte i Så har FN ochökat hela världen och minst Europa. t.ex.
kommission med huvuduppgiftUNESCO 1993 tillsatt särskilden

för samhällsutvecklingen ibelysa kulturens roll stort.att
inte minst i denOckså i det internationella samarbetet, och ut-

bedrivs inom EU, be-vecklingsverksamhet på kulturområdet som

1 Dir. 1994:23.
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befrämjar identiteten skaparkraft ochkulturentonas som en som
utvecklingl.tillväxtförutsättningar för och

europeiska politiker både inom och EU harFramstående utom
tid oftare givit uttryck för uppfattningenalltockså under attsenare

regionskulturliv nödvändig förutsättning förrikt är ut-enenen
utvecklingpå regional harveckling. skriften Tretton aspekterI

Lindeborg återgivit antalforskaren Lisbeth 1993journalisten och ett
påståendet redovisatockså radbekräftar Hon har därcitat ensom

regionala utvecklingen ii urvalpå kulturens plats denexempel ett
europeiska länder.

titeln lokaliseringsfaktor harskrift med Kulturl somen annan
till ökande insikten kultur-orsakerna denLindeborg analyserat om

ii ocksåutvecklingsfaktor inte barabetydelse stora utanens som
kommuner kulturregionerMånga dessaregioner ochmindre av

inte för-sig i första handmanifesterarkulturkommuneroch som
i kultu-historiska minnesmärken,ochvaltare kulturarv utanettav

iskapasskriver hon. kultur,aktiviteter i Det ärrella nuet, en som
igenmålsättningen ochmedständigt pågående att om omprocesser

kulturella offentligheten.denerövra
regionala och lokala kultursats-motiveringarna förvanligasteDe

kreati-enligt författaren följande: Kultur utlöseriningar Europa är
Människorverksamhetsområden.till andravitet förs över ävensom

kulturutbud med mångfaldallt oftareutbildningmed god kräver ett
vilket i sin på-boplats,väljer arbets- ochvalfrihet deoch när tur

blietableringsorter. Kulturenföretagens val väntasverkar avenav
identitet får be-Kulturellarbetsmarknader. störreframtidens stora

kulturin-Tillväxten inom den s.k.i Europa.tydelse ett enatmer
Kulturturism, branschstark.dustrin video, CD, förlag etc. är en

arbetstillfällen.regionerna fleri tillväxt, ger
kulturre-begagnade uttrycketi det allt oftareMed utgångspunkt

kulturpolitikenföruppenbart,gion Lindeborg det att ansvaretanser
Äveninteochpå regioner och kommunerbör ligga staten. om

natio-för detnivå förpå nationell behövsinstans att ta ansvaren
innehålls-finansiellamåste såväl densånella kulturarvet, som

olikafrånregionaliseras. Erfarenheternamässiga beslutanderätten
kulturlivregionalt strukturerat ärfortsätter hon,visar,länder att ett

1 199495400, bil. 12,Prop. s.
2 på regionalaspekterutveckling, i TrettonregionalLindeborg, Kultur ochLisbeth

1993:11, 83 ff.utveckling, NUTEK B s.
3 från Tyskland, Dslokaliseringsfaktor. ErfarenheterLindeborg, KulturLisbeth som
1991:22.
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kvantitativt genomslags-förutsättning för såväl kvalitativten somen
för bibehållande mångfald kon-kraftig kultur och den ärett somav

tinentens största resurs.
positiva uppfattning kulturen redskapLindeborgs mycket om som

iekonomisk utveckling ifrågasatts flera deltagare den all-för har av
framhållit olika kultursats-kulturdebatten. De bl.a.harmänna att

kreativitet, själv-återbäring i form ökad stärktningar ger en av
interegional identidet dessa faktorer gårtydlig Menkänsla, attosv.

tillindirekt bidrar regionsi och deräkna kronor ören även om en
ikonkurrenskraft. kritikerna, Alvar Svensson, har kunskaps-En av

1ekonomi övrigt anmärkt på Lindeborgöversikten Kultur och för att
vetenskapliga metoder för beräknandet kultur-inte tillämpathar av

ekonomiska utvecklingen.denroll förens
Trine Billeemellertid danske forskarenmetoder har denSådana

bezydningz.økonomiske Författa-i skriften KulturensHansen använt
ekonomiska betydelsekulturens ärkonstaterar att enorm, menren

ikulturens värde återfinns främst dess be-omedelbarttillägger att
kreativitet livskvalitet, i dessbefolkningens ochförtydelse samt

estetiska meningsfullhet och sociala kri-funktion,identitetsskapande
i näringslivet,inte första hand i dess roll förliggertik. Dess värde

för betalningsbalansennationalinkomsten ellerför etc.
tillvälfärdsekonomiskt verket och försökte värderagickOm man

legitimeraskulle inte bara kunnasamlade värde,kulturens man
också sådana frågorkulturunderstöd kunna besvaraoffentligt utan
skall stödjas vilkakulturen med och kultur-hur många kronorsom

författarenstödjas, till sist.aktiviteter skall menarsom
svenska Astriliknande kommer den ekonomen MurenslutsatsEn

till 1994 försöker besvara frågantill då hon i ESO vårenrapporten
kulturstöd svenska kulturverklighet-Varför Efter analys denen av

sammanfattar sinhjälp ekonomisk teori Murenmed genom-aven
för offentligt till kultur så:gång stödargumentenav

möjligtkan genomgången detEn slutsats dra är äratt attman av
utgångspunkt från kulturensför kulturstöd dels medargumentera

kreativiteten, lokalise-indirekta påförmodade effekter effektersom
på grundvalring, på syselsättning, på något annat, delseller av

framtiden påi sig självt tillgången och ikulturens värde i termer nuav

1 Kommunför-ekonomi litteraturöversikt, SvenskaAlvar Svensson. Kultur och en-
bundet. 1994.
2 økonomiske betydning. State of the art, 1993.Trine Bille Hansen. Kulturens
3 verklighet. till ESO, för-Varför kulturstöd Ekonomisk teori och svensk Rapport- ekonomi,för studier i offentlig Dsfattad Astri mil.. ExpertgruppenMurenav
1994:16.
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konstnärlig tradition och kulturarv,kvalitet, på bevarahögkultur attav
i utbildningenvidareutveckling på kulturendessa,på som resursav

direkta formuleras och kanske mätasvärde kannivåer, Dettaalla osv.
existensvärde.optionsvärde ochsom

kulturpolitikanvändasträvanden7.9.2 Svenska att

regionalpolitiskt instrumentsom

mitt, kulturens betyd-särskilt efter 1980-taletsSverige har,Också i
utveckling uppmärksammats allt-regionalkommunal ochförelse

drivkraftregional harinsikten kulturenväxandeDen somommer.
utredningarregionalpolitiskai flera statligakommit till uttryck bl.a.

propositionenregeringen iför övrigtRedan 1974 hadebeslut.och
kulturpolitikenz kultur-medvetendet krävsstatligaDen sagt att en

tillgo-regionalpolitiken skall kunnainomkulturaspektenpolitik om
doses.

lämnas. Kommunerna,exempel skall här INågra stat-rapporten
förbätt-kulturråd 1984kulturpolitiken förordade Statensoch enen

kommuner ochkulturområdet mellansamverkan påregionalrad
kom-regionens samladeförväntadeslandsting. Därigenom resurser

sig ocksåväntadeutnyttjas bättre. Man attatt gruppernyama
slag3.olikakulturverksamhetaktiveras förochskulle avengageras

samspel framhöll 1987 årsFungerande regioner ibetänkandetI
kulturverksamhet stärk-kommitté aktivregionalpolitiska bl att ena..

regionen. Denidentifikationen med densjälvkänslan och egnaer
tillför regionen kompe-sig yrkesgrupperockså tilllockar nya som

kunnadärför, hette det,Länssstyrelserna bordeslag.nytttens av
finansieringförregionalpolitiska länsanslagetutnyttja det även av

kulturprojekt4.
enmansutredaren Gunnarsig 1989riktning uttaladeI samma

inriktningenBeträffandei hela landet.KulturiSvensson rapporten
kulturverksamhetstöd till regionernasförformernaoch statens

1 då försöker deuppstårAvslutningsvis de problem mätapekar Muren mansom
sigkultursatsning. i stället koncentrerarOmeffekternaindirekta ettmanav en

för välbibehålla intresset hureffekter, blir det lättarekulturpojekts direkta att gen-
in-allmäntkvalitet, tillgänglighet ochsjälvt vad beträffarprojektet i sigomtänkt är

34.A.a.tresse. s.
2 1974:28.Prop.
3 Kulturrådet 1984:3.frånkulturpolitiken, RapportochKommunerna, staten
4 regionalpolitiskaårs kom-1987slutbetänkanderegioner i samspel.Fungerande av

SOU 1989:55.mitté,
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inserskrev han: Allt fler kulturen spelar nyckelroll detnärattnu en
gäller bygd attraktiv vital.göra och Kulturen kan identitetatt en ge
åt bygden. framgångsrikEn kulturverksamhet skapar självkänsla
långt utanför kretsen deltagare. Publikdragande institutionerav

arbetstillfällenlockar dessutom tilloch kommunen. Och tillpengar
flyttal.platser med livaktig kultur vill folk gärna

tillRapporten ledde satsning genomfördes detstörreatt en re-
gionala kulturlivet under budgetåren 198990-199192.

riksdagens regionalpolitiskaGenom beslut 1990 fick länsstyrel-
använda sina anslag för regionpolitisk utvecklingsverk-rätt attserna
tillsamhet stöd för kulturinsatser. tillFram dess hade inteäven de

preciserade uppgifterhaft några på kulturområdet beträffandeutom
kulturminnesvården.

Huvudmotiveringen för förslaget formulerades i den proposition
till förlåg grund beslutet så: Kulturinsatser har betydelsestorsom

för regional utvecklingskapa bl.a. effekternaatt att ettgenom av
rikt kulturutbud kan påverka människors val bostadsort ochav

tillbakagångskapa samhällsklimat kan häva stagnation ochett som
Propositionen istämde denna punkt helt med Regional-överens

politiska kommitténs förslag, hade vunnit brett gehör hossom re-
missinstanserna. Föredragandens utförligare motivering förtjänar
här återges eftersom den inte sällan åberopats i olika kulturpolitiska
sammanhang:

Kulturinsatser flera olikahar betydelse i regionaltsätt stor ett per-
spektiv. Tillgången aktivttill kulturutbud i form dansett t.ex. teater,av

musik viktiga för denoch hur och regionenär uppfattas. Möj-ortenegna
ligheterna själva delta i kulturverksamheter eller föreningsliv medatt ett
kulturinriktning betydelse för många människor.är Den mil-stor yttreav
jöns kulturkvaliteter viktigaär för stad eller landskap upplevs.hur etten

kulturfrågornaJag hör till den infrastruktur, i vid mening,attanser
frågor utveckling i region,avgör och dynamik påverkarsom om en som

människors val bostadsort tilloch bidrar skapa samhällskli-att ettav som
häva stagnationkan tillbakagång.ochmat som

På plan kan kulturfrågorna viktiga utifrånäven när-ett annat vara en
ingspolitisk synvinkel. Det kan gälla kulturutbudet kultur-ochnär t.ex.
miljövärdena in vid lokalisering företag vidvägs valet eller rekryt-av av
ering personal. Det ocksågäller kulturen fungerar ekonomisknärav som
bas för turismen eller för företag arbetar inom kultursektorn.t.ex. som

Regionalpolitiken bör, jag tidigare inriktasalltmernämnt, attsom
till förutsättningarnade samlade för regional utveckling. Därför harse

1 iKultur hela landet. Rapport till regionalastöd det kulturlivet. Dsstatensom
1989:36.
7 19899076.Prop. AU 13.
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påverka den utveck-vidga möjligheternaockså varit naturligtdet attatt
insatser.kulturpolitiskalingen genom

arbetsmarknads-i ochgillande kultur-Propositionen allmäntvann
ledde till läns-Riksdagsbeslutetliksom i kammaren.utskotten att

i si-kultursatsningar ochanslagit medel till1991fr.o.m.styrelserna
prioriter-i sinatagit kultursektornverksamhetsplaner ävenuppna

ingsresonemang.
Regionberedningentill översäntkulturråd harStatens rapporten

uppgifter läns-fäder i hatten Där lämnasDrivfjäder eller om-
med radfr.o.m. 1991,inom kultursektornsatsningarstyrelsernas en

regionalpoli-sinamedlänsstyrelsernapå projekt stöttexempel som
utvecklingsmedeP.tiska

uppfattning iockså sinKulturrådetdeklarerarI rapporten egen
meningar:följande tre

stimulansprojektmedel förfinns friavikt detDet är attstorav
kulturlivet.regionaladetutvecklingoch av

även möjlighet till insatserbörkulturprogramregionaltEtt2. ge
angelägna behov.uppkommandeför

länsstyr-statliga myndigheter,samarbete mellanutvecklat3. Ett
och lokala kul-regionalaoch detlandsting, kommunerelser,

samñnansieringsamordning ochnödvändigt förturlivet är av
på kulturområdet.utvecklingsprojekt

utarbet-länsstyrelser harallasamtidigtKulturrådet konstaterar att
kulturturismprogram därmångakulturmiljöprogram och ävenat

länsstyrelser harviktig del. Flertaletingårkulturverksamhet som en
1992anslagsframställningar från och med höstenfördjupadei sina

prioriterad sektor ellerkulturturismkultur ellernämnt somsom en
förmedla-Sammanlagtutvecklingsområdena.viktigastede treett av

milj. krenligt 35199192länsstyrelsernade rapporten som pro-ca
länenVariationerna mellankulturändamål.förjektmedel stora.var

huvudsakligen stöd tillövrigtbestår ikultursatsningarStatens av
till regionala ochstödetverksamheterrikstäckandecentrala och -

omkring femtedel detkulturinstitutioner endastutgörlokala en av
landstingochmedan kommunerstatliga kulturanslaget,totala svarar

elleroffentliga kulturinsatsernadeförtotalt merpartensett av
statliga kultur-Utförligare uppgifter det%.70sammanlagt omca

praktikenKulturpolitik iskriftenfå ifinnsstödet att

1 utvecklingsbidrag till kultur.fjäder i hatten LänsstyrelsernasDrivfjäder eller- påprojekten beskrivskulturråd olika närmare1993:4. Defrån StatensRapport -
42 ff.s.

2 översikt,1994. EnStatliga kulturinsatser 1993199394.Kulturpolitik i praktiken -
kulturråd, 1993.Statens
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Även landstingen decenniernahar under de båda änsenaste mer
tidigare kultursektorn i sin verksamhet. skriftenuppmärksammat I
Ojfensiv regional kulturpolitik Landstingsförbundetkonstaterade

kulturpolitiskalandstingen efter 1974 års riksdagsbeslut1991 att
aktiverat sina kulturinsatser och insikten det sambandetnäraatt om

tillregions kulturella infrastruktur och dess förmågamellan ut-en
erfarenheterveckling och förnyelse har i takt med ökade ochväxt

hos landstingsföreträdarna. Nämnas bör i dettaökat engagemang
landstingen 1988 fick för den tidi-sammanhang övertaatt ansvaret

regionmusikenhstatligagare
skrift framhöll Landstingsförbundet vidarenyssnämnda kul-I att

samhällsservice.inte längre kunde betraktas enbart Dettur som var
berikande kraft medförfråga utvecklande ochi stället somom en

kulturpolitiken i allt grad måste handlaregionala högredenatt om
utvecklingsstrategier. Landstingens består hette det,val ansvarav

kulturverksamheten så främjarden regionala denutveckla attatt
utvecklingkulturella välfärd och regionenslänsinvånarnasbåde

i dag för rad regionala kulturinstitutio-Landstingen har ansvar en
länsmusikstiftelser, länsteatrar, länsmuseet och läns-t.ex.somner,

institutionerdessa finansieras till omkringbibliotek. Flertalet av
bidrar i flesta fall% samhällsmedel. Staten de med s.k.90 med ett

% deanställd 55grundbelopp motsvararsom ca genom-per av
under förutsättning övrigasnittliga lönekostnaderna, huvudmänatt

praktiken landstingresterande del. I står dock och kom-bidrar med
%45för betydligt kostnaderna.än avmuner mer

skriften Regionernas kultur har Landstingsförbundet 1993Med
utförligoch katalog länsmuseerna,iordningställt lättläst överen

länsbiblioteken länsmusiken. samladoch Denlänsteatrarna, ger en
landstingsstödda kulturinstitu-bild händer mångavad deav som

är-tionerna och det där vill på under de närmastesatsasomav man
beskrivningar respektive verksamhetscheferkonkretaKortaen. av

fram-inriktningen landstingens kultursatsningar kompletteraravom
ställningen

båda årtiondena för-har gångnaOckså kommunerna under de
i olika former. många kom-sina satsningar på kulturstöd Istärkt

1 1991.kulturpolitik, Landstingsförbundet,Offensiv regional
2 utveckling. Idéer ochskrifterna Aktiva landsting för regionensvidareSe även ar-

påWikom, Kultur1994, G. Vestheim och G.Landstingsförbundet ochbetssätt,
Värmland. østlandsforskning,kulturpolitik regionalpolitik iplass En studie ogav

1993.Lillehammer,
3 Landstingsförbundet, 1993.kultur.Regionernas
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Särskiltsärskilda kulturpolitiskautformatshar stortprogram.muner
naturliga skäl dekulturinstitutioner störreför större tar avansvar

konserthus ochmed bl.a.kommunerna teatrar, opera-museer,egna
musikteaterhus.och

kommuner-avslutningsvisöversikt bör nämnasdenna kortaI att
allraunder deinom kultursektornsatsningarlandstingensochnas

mindre grundeller påñesta håll reduceratsdeårensenaste mer
expansiva kultur-tidigareekonomiska läget. Derasbesvärligadetav

avbrutits. bör dockvidare Dettillsdärmedpolitik har noteras, att
allmänhet reduceratsbefarat itill vad mångaikulturen motsats --

landstingnågra ochfinnsDetverksamheter.andramindre än t.o.m.
harfredad zon ochkulturenförklaratkommuner somsomsom

kulturinsatser.sinaökat

Nulägespolicy7.9.3

riksdagenRegeringen och

regionalaför denrolluppfattning kulturensStatsmakternas ut-om
alltjämt densammai grundenuppenbarligenvecklingen är som

riksdagsbeslutframgår bl.a.hälft.andra Det1980-taletsunder av
utvecklingregioner iochpropositionen Bygderanledningmed av

19941. insatser in-bedömde därRegeringenilades fram marssom
regio-del i detbetydelsefullsjälvklar ochkulturområdet vara enom

vikten desamtidigt underströkutvecklingsarbetet. Dennala attav
regio-medlänsstyrelsernakulturområdetinom görsinsatser som av

strategi ochlångsiktigtutifrånmedel, börnalpolitiska göras varaen
då kommunerfrämstandra aktörer,insatser frånsamordnade med

kulturinsatsernaregionaladesamarbetelandsting. Detoch somom
Kulturrådet ochGlesbygdsmyndigheten,mellan NUTEK,inletts

borde fortsätta.Riksantikvarieämbetet
framförtsdesammaibedömningenförSkälen stort sett somvar

regeringsskiftet1990propositionen frånrefereradei förutden -
avseende.i dettapolicyförändringnågoninte ha betytttycks1991

annorlundapå något sätt:endastturneradesMotiveringen ett
regions livskraft ochförbetydelsei olika former har ut-Kultur stor en

tillkulturmiljö bidrar göralevandekulturliv ochrikt attveckling. Ett en
lokalisering företagpåverkaoch kanattraktiv bostadsortplats avsomen

kulturmiljöerutvecklingarbetskraft. Enmöjligheter rekryteraoch att av

1 140.199394:Prop.
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sysselsätt-medförbesöksmål äventill attraktivakulturminnen attoch
turistnäringen.inomningstillfállen skapas

Detproposition förtjänar nämnas.i dennainslag ut-Två enanya
och NU-GlesbygdsmyndighetenKulturrådet,tilluppdraggjorde ett

förutbildningsprogramgenomföraochutformaTEK ett personeratt
mindreoch ilandsbygdenverksamhetkulturellmedarbetarsom

näringslivets med-värdetuttalandeandraDettätorter. ett avomvar
liksomkulturområdetinsatserfinansieringeniverkan enavav

de sadesandra aktörernäringslivet ochmellansamverkan vara-
näringslivet bör-kulturområdet. Attpånaturliga inslagochpositiva

i allt högreföretagenberofinansieringen ut-idelta attjat angavs
kvaliteter.miljönsomgivandevärderade densträckning

ibedömningar desspropositionensdeladekulturutskottenigtEtt
proposi-viktenunderstrykadock starktvilleaktuella del. Det avnu

be-vårt kulturarvsnödvändigt fördetuttalandetionens att varom
bosättning iochtill arbetemöjligheterutvecklingvarande och att

upprätthölls.landsbygdenpåochglesbygden
initiativ tilldå detdet 1992,ocksåerinrade togUtskottet attom

framhållit behovetKulturutredningen, attparlamentariskaden av
därvidhadeStockholm; detutanförkulturellaupprätta centra an-

betydel-kulturenssammanhangi andratill vadknutit sagts omsom
internationelltl.ochdynamik nationelltochväxtkraftförse

socialdemo-instämde. IarbetsmarknadsutskottenigtOckså ett en
inne-uttalandeönskades dockreservationmotion ochkratisk ett av

planering måsteregionalpolitiskasinilänsstyrelsernabörden att
ienligtde hadekulturenvikt vidytterligare reservanternalägga -

utveckling tillför regionalutnyttjat anslagetomfattningringaalltför
ochkultursatsningarz. debattföljde utskottenRiksdagen voter-utan

ingar
beträffande kulturenspolicyriksdagens uttaladeochRegeringens

direktivendelvis iutvecklingsperspektiv återkomregionaltiroll ett
Kulturutredningen4. Utredningen skulle, hettearbetandetill den nu

decentraliseringsmåletåtsärskild uppmärksamhetbl.a.,det ägna
ikulturellafrämja tillkomstenmöjligheterna centraåtoch att av

landstingensochkommunernasmellanSambandetlandet. statens,
beaktas.ställningstaganden skullekulturpolitiska

1 l99394zKrU7y.
2 199394:AUl3.Bet.
3 199394115.Rskr.
4 1993:24.Dir.
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Ytterligare kultursatsning bör här Genom riksdagsbe-nämnas.en
slut våren 1994 avdelades 500 milj. kr löntagarfondsmedel tillav
nyskapande och långsiktiga kulturprojekt. Medlen, bedöms hasom

årlig bidragskapacitet milj.75 kr i fast penningvärde, skallen ca
tioårsperiodunder användas för stödja det regionala kulturli-atten

i vid mening. skall fördelasDe förden ändamålet nyinrättadevet av
Stiftelsen Framtidens kultur.

Teaterutredningen

Statsmakternas kulturpolitiska inriktning direktivenpräglar också till
ñera under 1993 tillsatta utredningar på kulturpolitikens område,

Teaterutredningenl rollerl.bland dem och dess betänkande Teaterns
I betänkandet rekommenderas bl.a. bestämd och rollför-en ansvars-
delning för aktörerna på politikområdedetta i följande utformning:

börStaten för teaterkonsten utvecklas och kan utövasattansvara
tillgodoserpå högtsätt ställda krav på kvalitet och profes-ett som

sionalism. Hit hör för nationalscenerna, högre utbildningansvaret
och forskning, konstnärligt utvecklingsarbete och teaterområdets in-
frastruktur.

Landstingen och kommunerna bör formulera dengemensamt re-
gionala teaterpolitiken inom för den struktur lagtstatenramen som
fast. Politiken bör konkretiseras i handlingsplan för regionensen
teaterverksamhet, bl.a. Verksamhetsinriktning,som anger ansvar

ñnansieringsformer.och Handlingsplanen bör vägledande förvara
intressenter ialla regionen och vägledningäven för fördelningenge

de statliga bidragen. Såväl politik handlingsplan bör fast-av som
ställas berörda landstings- och kommunfullmäktige.av

Styrelserna för länsteatrarna skall sedan inom för denramen re-
gionala teaterpolitiken formulera plan för utveckling denen av egna
institutionens roll och uppgifter.

Teaterutredningens betänkande har överlämnats till Kulturutred-
arbeteningen för beaktas i dess fortsattaatt

1 Dir. 1993:25. Se också direktiven till Museiutredningen dir 1993:26 och dess-
betänkandeMinne och bildning, Museernas organisation,uppdrag och SOU 1994:51.
2 Teaterns roller. Betänkande Teaterutredningen, SOU 1994:52.av
3 Även Museiutredningens betänkandemed remissyttranden har överlämnats till Kul-
turutredningen.
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Kulturutredningen

Kommitténarbetande1993sedantilläggsdirektiv har denGenom om
Kulturutredningen,antagitinriktning,kulturpolitikens namnetsom

viktsärskildläggafortsättningeni1994decemberi attuppmanats
för kultur-ansvarstagandetstatligatotaladetfrågornavid bl.a. om

central,påstatliga insatsermellanförhållandetverksamhet samt om
nivå. också uppmärksammaskallUtredningenlokalochregional

ökadbetydelse förbebyggelseplaneringensocharkitekturens en
diskutera hurvidareskalljämlikhet. Denkulturellsocial och man

tillkommerambitioneroch lokalaregionalastimulerakan som
hävdandetmiljön, ibyggdadeniuttryck avt.ex. omomsorgen

industrimin-ochhantverks-bevarandetiochodlingslandskapet av

nen.
Kulturarvsutredningen,samråd mediockså,skallUtredningen

förstärkaochägnade bevaraåtgärder ärsärskilt attöverväga som
betydel-beaktabl.a.sammanhangeti detochregionala särartenden

Även kulturmiljövårdgodsambandet mellankulturturism. enavsen
insatserarbetsmarknadspolitiska t.ex.förekomstenoch sys-somav

uppmärksammas.investeringar börselsättningsskapande
for-nuvarandedengranskaKulturutredningenskallSlutligen om

ändamålsen-kulturinstitutioner ärregionalatillstatsbidragförmen
tilläggsdirektiven sålunda:förtydligas iinriktningUppdragetslig.

regionalai dedirektarimligt prövaDet statensär att engagemangom
redovisa hurKommittén skallavvecklas.sikt kanpåkulturinstitutionerna

förharbl.a. påbyggerKulturpolitiken ettske. att statenkandetta ansvar
anslut-intresse. Isärskilt nationelltverksamhet ärkulturellsådan som av

säkerställaföreslå åtgärder kankommitténhärtill skallning genom-som
nivå.lokalregionalsåvälkulturpolitik pånationellförandet somav en

redovisning kul-regelbundenskall hur ochBland avannat anges vem en
åstadkommas.på olika nivåerna kanturutvecklingen de

des-KulturutredningenRegionberedningen konstaterar att genom
vidareutveckla de tankarförväntas kommadirektiv kan att somsa

förtbetänkande harföreliggandeisammanhangi fleraberedningen
såsomutvecklingsplankulturellstrategiskbetydelsenfram enavom

utvecklingsplan.regionalomfattandedelviktig en meraven
med någraövervägandedeleniåterkommerBeredningen syn-

självstyrel-regionaladenförkonsekvensernafråganpåpunkter om
regionalai dedirektaavveckling statens engagemangavav ensen

kulturinstitutionerna.

1 dir. 1993:03.inriktningkulturpolitikensKommitténTilläggsdirektiv till om
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Landstingsförbundet

Självklart måste vi ha viss nationell kulturpolitik, och enligt sub-en
sidiaritetsprincipen också lokal primärkommunaloch kulturpo-en
litik. Men det finns goda skäl för också lägga föratt ansvaret
väsentliga delar kulturpolitiken på regionalt självstyre.ettav

Så skriver Landstingsförbundet i sitt våren 1994 utgivna region-
Regionalt folkstyre för utveckling, livsmiljö och välfärd.program

Argumenteringen för påståendet utgår från några grundläggande
konstateranden, nämligen kulturgeografiska karakteristika konsti-att

region, regionen har utjämnande roll för säkerstäl-tuerar atten en
landet bred spridning kulturutbudet i regionen, kulturenattav en av

nödvändig idel medveten regionalär utvecklingsstrategi ochen en
kulturlivets organisationer ofta har regional nivå.att en

Kulturpolitiken framhåller förbundet,är, utomordentligt kraft-ett
fullt verktyg i arbetet med den regionala utvecklingen och måste

integrerasdärför i den övergripande regionala utvecklingsstrategin.
regionalIngen vision blir fullständig kulturdimension.utan en

För kunna använda detta verktyg på rätt måste emel-sätt,att ett
lertid landstingen utforma självständig regional utvecklingsstrate-en
gi, understryker förbundet. Det räcker inte med längre endastatt

instrument och finansiär statlig kulturpolitik. framtidenIvara av en
måste därför regionalade kulturförvaltningarna utvecklas till kraft-
fulla instrument för de regionala kulturpolitikerna i arbetet med att

mål försätta verksamheten följaoch utvärdera ochatt ut-upp upp,
målen1.veckla verksamheten de uppställdagentemot

sistaDen de fyra slutsatser Landstingsförbundet i region-av som
sinadrar uttryckerprogrammet sättett pregnantav resonemang

förbundets på den regionala kulturpolitikens möjligheter attsyn an-
sig efter varje regions särart:passa

Om varje region tillåts utforma sin kulturpolitik efter sin tordesärart,
konformitetdagens få plats regional mångfald. Nyastörre typerge en

kulturinstitutioner kommer fram i mångaoch fall söka sinväxaattav
målgrupp också långt utanför regionens nationensoch En förut-gränser.
sättning dock förmågan formulera mål följaär och de verk-att att attupp
ligen uppnås förbättras; effektiv regional kulturpolitik distinktakräveren
ambitioner och kraft och mod bemästra de kulturpolitiska verktygen.att
Klarar det, kommer kulturen å andra sidan visa sigatt ettman vara syn-
nerligen verkningsfullt instrument i för regionalaarbetet den utveckling-
en.

1 utveckling,Regionalt folkstyre för livsmiljö och välfärd, Landstingsförbundet,
1994, särskilt ff.71s.
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januarikulturpolitik frånregionalpositionspapperI ett om
KulturutredningentillLandstingsförbundet med adresshar1994

följandekulturpolitiken iregionalapå densittsammanfattat synsätt
formuleringar

strategi försammanhållenkulturpolitiken delregionala ärDen enen av
utveckling.tillväxt ochregionsen

utvecklingdenbakgrundkulturpolitik börlandetsMålen för mot av
självstän-erkännandemedl974 kompletteras ettsedanskett ett avsom

kulturpolitik inteRegionallandstingen. ärförregionalt kulturansvardigt
kulturpoli-kulturpolitik. Regionalstatligdecentraliseradsak somsamma

olika regionalautifrånvarierakulturpolitiken tillåtsbl.a.tik innebär att
strategier.förhållanden och

stödjaekonomisktmöjligheterbättrekommunernaGenom attatt ges
kulturinstitutionerna viaregionalafrånproduktioner debeställningar av
effektivitet öka.institutionernaskanteaterföreningarlokala osv.

all-fortsättningsvis skalandstingen ettbör övervägasDet merageom
distriktsorganisationer.tillför dessföreningslivet i ställettillstödmänt

kulturpolitik innebärsjälvständig regional atterkännandeEtt av en
bör exempel-kulturpolitik. Statenlandstingensdetaljstyrainte skastaten
kulturinstitu-regionaladeOrganisationsform förvissförordavis inte en

tionerna.
öronmärkt.fortsättningsvisbörtill kulturen ävenbidragStatens vara

åtföljtlandsting,beloppsamlatutgå ettdockBidraget bör ett avpersom
formulerar.grundkravantal statensom

medkompletteraskulturverksamhet börregionalFinansieringen av
regional fond.iexempelvis förvaltasrörliga medel ensom

tidiga-inriktningsdokumentpolicyformulerare,deKlarare än vars
målstyr-tillämpatsåledesLandstingsförbundetredovisats, har ettre

harFörbundetkulturpolitiken.regionaladenningsresonemang
inte baraförverkligasmålstyrningenviktenframhållit att genomav

utvärder-uppföljning ocheffektivocksåmålangivelser utan genom
ing.

ansvarsför-bestämdrekommenderatockså klartFörbundet har en
i höstenskett bl.a.harverksamhetsområde. Detdettadelning på en

regional kultur-utvärderingidébokochutgiven metod-1994 avom
kulturmätar-från deterfarenheternasiggrundarpolitik. Boken

påfokuserar utvär-Den1992.drivit sedanförbundetprojekt som
underverksamhetkulturinstitutionernasregionaladederingen av

iinstrumentaktivtutvärdering börframhållande ettatt sotnsesav
ocksåförsdärkulturpolitiken Menregionaladen resonemang om

målstyrningskedjan förstär-organiseras ochkanverksamhetenhur
främjas. Bokenutvecklingkulturpolitikensregionalaså denkas att
kulturverksam-regionalexempel på hurkonkretaradvidare enger

1 1994-01-26, dnrLandstingsförbundetkulturpolitik,regionalPositionspapper om
63993.Lf
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het och kulturpolitik kan utvärderas. där försMen också idé-en
policydiskussionoch institutioernas framtida uppgifter denom om

politiska och formerna för kulturinstitutionernasstyrprocessen om
huvudmannaskapl.organisation och

Svenska Kommunförbundet

policydokument frånI år har Svenska Kommunför-ett par senare
frågan regionalabundet berört den kulturpolitikens relation tillom

den lokala och kommunala. Redan 1990 konstaterade förbundet så-
anslutningledes, i till Kommunerna basen för regional-rapporten -

politikl, ökat i kulturella aktiviteter stärker själv-att ett engagemang
känslan samhörigheten ioch bygden. Sådana abstrakta företeelser

kreativt klimat, tillåtande attityder och öppet samhällesom
kunde i praktiken avgörande för lyckades i sitt ut-vara om man
vecklingsarbete eller inte. Lokaler och anläggningar för skapande
verksamhet måste därför inräknas i den grundläggande infrastruk-

och det stöd de därmed förtjänade.turen ges
Kommuner iI samverkan från 1994 har förbundetsrapporten

uppfattning ansvarsfördelningen mellan nationell, regional ochom
nivålokal bl.a. på kulturområdet utvecklats Inärmare. rapporten

idrottförs förutom och fritidsverksamhet turism inävenannan
fritid3.rubrikenunder Kultur och

för samhällsinsatserAnsvaret på lokal nivå inom politikom-detta
råde bör enligt självklart vila på kommunerna. Beträffan-rapporten
de samhällsansvaret för sådana kulturinstitutioner länsteatrarna,som
länsorkestrarna, länsmuseerna och länsbiblioteken, vilar påsom nu
landstingen, föreslår programförfattarna i varje fall inte uttryckligen
någon förändring. Det endastsägs länsteatrarna och länsorkest-att

konstnärligt skapande institutionerär med berättigade krav pårarna
arbeta med konstnärlig integritet; samtidigt behöver dessaatt stor

institutioner relativt långsiktig finansiering. vidareDär sägstryggen
arkiv forskandeoch och dokumenterande institutioner,äratt museer

med krav på autonomi beträffande Verksamhetsinriktning samtidigt
bedriverde projekt formulerade Länsbibliotekenbeställare.som av

1 Från vision till verksamhet. En metod- idébok regionaloch utvärdering kul-om av
turpolitik. Kulturmätarprojektet, Landstingsförbundet, 1994.
2 frånSlutrapport programberedningen för regionalpolitik, 1990.
3 Kommuner i samverkan. Svenska regionfrågan,kommunförbundet Svenskaom

1994.kommunförbundet,



339REGIONALT1995:27SOU UTVECKLINGSANSVAR

börverksamhetinstitutionerkonsulterandedefinieras varssom
behov.folkbibliotekensprimärkommunaladestyras av

uppfattning så:sammanfattar sinrapportansvarigaDe
regional karaktärfritidslivetGenerellt beträffande insatser förkan av

väsentligen handlarpolitiska inflytandetdet attdelskonstateras, omatt
verksamheten, delsstyrninginteförutsättningar och avramar, omange
betydelsefulla. Detmycketnivånlokalamed den ärsambandenatt

mellan kommu-samverkanpåkunna baserasinflytandet bordepolitiska
organisatorisk anpassningockså underlättalösning bordeEn sådanner.

funktionerna.till

Studieförbunden

studie-bedrivsdenoch främstFolkbildningsverksamheten avsom
sina kulturellaförut betonatstarkareår änunderbunden har senare

utbildningsinrikta-direktsåde, säga,vid sidanuppgifter att merav
harfolkbildningsverksamhetenförföreträdareoñiciellSåsomde.

folkbild-påsinsammanfattat1993höstenFolkbildningsrådet syn
kulturverksamhetendetdärvid markeratochrollningens att somser

rådetkulturverksamhetmedfolkbildningen;viktig del avseraven
studiecirkelverk-olika slagkulturprogramutåtriktadesåväl somav

kulturinriktning.medsamhet
1994kulturråd höstenKulturutredningen har StatenstillPMI en

ställning i kul-sin roll ochpåstudieförbundensgivit bild synaven
kulturpolitik. studieförbundallakonstaterasI PM:nturliv och att

måldokument ochi sinakulturfrågornapå eller sätt tarannatett upp
viktigvilja förmarkerar sinochverksamhetsplaner att ta ansvar en

genomgångeni slutsatsendetvisar, heterkulturlivet. Detdel avav
folkbild-medvetnaklartstudieförbunden ärdokumenten, att omav

berika kul-bidra till ochmöjligheterförbetydelse ochningens att
turlivet.

kul-arrangörsledet inomockså,emellertidPM:n konstaterasI att
värde-problematiskt vidframstårturprogramverksamheten ensom

20gångnaunder deuppnåttsresultatkulturpolitiskadering somav
regionala kul-riksdagsbeslut. Dekulturpolitiskaårsefter 1974åren

regi-sinadelartill allanåsvårigheterturinstitutionerna har utatt av
sak-250 kommuneri alla deSamtidigt konstateras att somcaoner.

musik, ärförinstitutionerstatsunderstödda stu-teaterfasta mm,nar
viktigastedefolkbibliotekenföreningslivet ochdieförbunden, arran-

kulturprogram.görerna av

1 1994-09-28.kulturråd,Statenskulturpolitik. PM,ochkulturlivistudieförbunden
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studieförbunden,Ett Vuxenskolan, har nyligen i debattskriftenav
Tidernas kultur, grundad serie seminarier i ämnet underen

tagit näraliggande1994, den frågan den regionala kulturellaupp om
identitetenl. behandlar folklivsforskarenDär Anders Salomonsson

rubriken Provinsialismenunder regionalitetensämnet bygg-om-
nad. hävdar vi i SverigeHan har endast har två eller högstatt tre
naturliga verkningsfullaoch kulturella regioner proñlerar sigsom
framgångsrikt nationen i övrigt, nämligen Gotland, Skåne ochmot

Övrigai någon mån Jämtland och Dalarna. landskap tvekar han att
benämna kulturella regioner, där nyvaknat intresse förtrots ett

folkdräkter, typiska revitaliserandeoch land-maträttergemensam
skapssouvenirer.

identitetenkulturellaDen Salomonsson,är, grundad imenar
framför tillhörighet.allt känslan identitetensDen kulturella styr-av

oåtkomlighetka och bygger i hög grad den saknar verbalitetatt
och i mening kan både ologisk irrationell.ochgängse vara

Författaren hävdar emellertid också kringñyttandedagensatt
människor kan bära på ñera regionala lojaliteter och de har för-att

vidmågan behov skapa regionala ochrötteratt typer attnya av
medvetet eller omedvetet åstadkomma former för kulturell iden-nya
titet. slutsats och hans tillHans råd beslutsfattarna blir därför detta:
Dela in Sverige ni vill, förespegla inte denattsom men er nya
regionen automatiskt människorna kulturell identitet.ger en ny

kan inte inympas.Känslor Kulturell identitet fram under långväxer
tid.

Behöver Sverige flera kulturella centra

anslutning till beskrivningenI Kommunförbundets policyuttalan-av
förtjänaden kan det företrädare för kulturnämndernanämnas iatt

Göteborg, Malmö och Umeå i manifest våren 1994ett gemensamt
hävdat Sverige behöver fler kulturella Stockholm.änatt centra
Samtidigt förklarar de, de kommunerna beredda påäratt tre att ta
sig rollen kulturella med nationella uppgifter och med-centrasom

för Sveriges internationella kultursamarbete. Resonemangetansvar
utgår från den roll de städerna spelar, det påpekas dettre attmen
naturligtvis region- ellerär landsdelsperspektiv tyngdett som ger

motiveringaråt diskussionderas och

1 Tidernas Kultur. debattinläggEtt inför den framtida kulturpolitiken, 1994.
2 Sverige behöver ñera kulturella Göteborg, Mahnö, Umeå, 1994-05-31.centra.
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diskussiondenkulturnämndsföreträdarnaInledningsvis åberopar
europeiskaden expert-1990kulturella togscentra avuppsomom

kulturpolitikenl. Ut-statligasvenskadenutvärderatdåvilkengrupp
länsinstitutioner-svenskadeuppbyggnadenbetygsattevärderarna av

kulturlivet.svenskadetimponerande idetnågot mestavsomna
detutbyggnadfortsatttilltveksammasamtidigtde avMen envar

förbättringförinsatserställetiförordadenätverket. Deregionala
attraktions-ochvitalitetkonstnärligainstitutionernasregionaladeav

borde byggaStockholmutanfördessutomföreslogkraft. De att man
internatio-medkulturcentrakonkurrerandeantalbegränsatettupp

renommé.nellt
kulturföreträdare kon-städernasdetankedenna treDet är som

försäkran:följandemedavslutasmanifest. Dettasittikretiserat
ochsamhällsutvecklingen,idrivkrafternacentraladeKulturen är en av

Organisatorisktutvecklingscentra.ñerSverige behövervi attanser
konstnärligakulturella ochifrågakonkurrens re-rolldennabygger om

gällerDetfinansieringen.ipluralismjämlikhetinstitutionell samtsultat,
kän-professionalismkvalitet ochmångfald,den somvidarebyggaatt

förutsättningarVi har att tavåra städer.ikulturmiljön ansvarnetecknar
internationelltideltafunktioner,och ettnationella basresurserockså för

i kul-utvecklingsarbeteochförnyelse-experiment-,pådrivautbyte samt
frigöraomprövningutvärdering ochberedda re-Viturlivet. är att genom

arbete.kreativtförsurser
för-densåutformaskulturpolitik bör attsvenskframtida gerEn

Sveri-ikulturellamellankonkurrens centrakreativförutsättningar
förfat-manifestetsförklararkonkurrensen,i dendeltavillviochge

sist.tilltare

överväganden förslagoch7.9.4

kul-tvekaningenmening attRegionberedningsenligt områderDet
Ettutvecklingsfaktor.regionalochviktig lokalmycketärturen en

livs-medborgarnasförbättringtillstarktkulturliv bidrarrikt aven
identi-viktigdärtillfyllerkreativitet ochfrämjar deraskvalitet, en

funktion.tetsskapande
tillmedverkarkulturmiljö attlevandeoch enkulturlivriktEtt en

företagsetable-vidattraktivblirlandsdelellerregionbygd, enen
valmänniskorsvidocksåarbetstillfällenskaparringar mennyasom

kulturmin-ochkulturmiljöermarknadsfördaVälbosättningsort.av

1 1990.2:2,iKulturpolitik Europa



342 REGIONALT UTVECKLINGSANSVAR SOU 1995:27

bidrar till ökat turistiskt intresse och därmed flernen sysselsätt-ger
ningstillfällen i regionen.

Inom den regionala och lokal kulturverksamheten fullgör folkrör-
elserna, folkbildningsorganisationerna, kulturföreningar och kultur-
sällskap, intresseorganisationer och politiska partier tidningar,samt
radio och TV eller mindre omfattande uppgifter. Därigenommer
medverkar också de aktivt vid utvecklandet den kulturella identi-av

och yttrandefriheten.teten
Detta synsätt utesluter självklart dock inte, kulturen också haratt
självständigt konstnärligtett värde. Snarare det så,är att man ger

kulturen ytterligare värde detett utöver konstnärliga be-attgenom
trakta den också regional utvecklingsfaktor.som en

På grund det anförda Regionberedningen det nödvän-av nu anser
digt, regionalt utvecklingsprogramatt ett också inrymmer tydligen
och väl genomarbetad strategi för den samlade kulturella utveck-
lingen. Samhällsansvaret för förverkligandet denna kulturstrategiav
bör ligga hos landstingen det i regionalt helhets-ettsom organ som
perspektiv bäst bedöms kunna förverkliga samordnad och mång-en
fasetterad regional kulturell utveckling. Detta samhällsansvar bör
för den samlade överblickens skull även omfatta fördelningen av
statliga kulturbidrag inom region till regional och lokal kultur-en
verksamhet, med undantag bidrag till s.k. riksinstitutionerav som
Kungliga Teatern och Nationalmuseum mfl.

Konkret innebär detta bl.a. den fördelning statligaatt medelav
till regional och kommunal kulturverksamhet i dag ombesörjssom

länsstyrelserna och andra statliga i fortsättningenav börav organ,
ombesörjas landstingen. dettaI sammanhang bör erinrasav attom
Kulturutredningen enligt sina tilläggsdirektiv skall pröva statensom
direkta ekonomiska i de regionala kulturinstitutionernaengagemang
kan avvecklas. Skulle utredningen komma fram till så bör ske,att
framstår enligt Regionberedningens mening landstingen desom na-
turliga huvudmännen och finansiärerna för regional kulturverksam-
het och fördelningsansvariga för regionala medel till kommu-som

kulturverksamhet.nernas
På kulturminnes- och kulturmiljövårdsområdena länsstyrel-gavs

i mitten 1970-talet det regionala planerings-serna och utveck-av
lingsansvaret. Det skedde uttryckligen med hänvisning till kul-att
turminnes- och kulturmiljövårdsmyndigheterna därigenom skulle
effektivare tidigareän kunna delta i och påverka samhällsplanerings-
arbetet och besluten skulle kunnaatt decentraliseras. Det ansågs
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regionaltföreträddes ettkulturmiljöfrågorna organviktigt avatt
planeringsverksamhetenl.fysiskadeninomställningstarkmed

organi-framtidakulturmiljövårdensochkulturminnes-Frågan om
behandlasochuppdragsområdeKulturutredningenstillhörsation

här.vidareintedärför
tillkommituppfattning ut-denslutligendelarBeredningen som

ikulturnämndernafrånmanifestetrefereradetidigarei dettryck
kulturpoliti-svenskadennämligenUmeå,och attMalmöGöteborg,

utvecklingförförutsättningarså den avutformasbör attken ger
Stockholm.landet utöverikulturellamånga centra

Turism7.10

organisationoffentligregionalSammanfattning: En om-som
politisktregionaltoch ärverksamhetsområdenflerafattar som

tillbidraeffektivt sätt ut-attlandstinget är enettförankrad -- ekonomiskadenviktigt förärnågotturistnäring,vecklad som
nivå.regionalochlokalpåutvecklingen

regio-marknadsföraförinsatser attfrämstskerDetta genom
denutvecklaoch förturistmålattraktivt att re-ettsomnen

viktigingåskallTuristfrågornaturistnäringen. som engionala
lands-utarbetashandlingsprogram,regionala avi detdel som

tinget.
begränsasturistområdetpåhandlingsfrihetKommunernas

för-och kommunerlandstingmellansamverkanGenominte.
i detresultatframgångsriktnå re-möjligheterna ettattbättras

samtidigtinnebärverksamhetLandstingetsturistarbetet.gionala
lokala planet.detinsatseri deraskommunernastödett

Inledning10.17.

sina rötterhartourismEnglandimyntadesturism menOrdet
ordetförbeläggetäldstaDetresa.tour,språket avfranskai det
Ordet1824.årFalu koppargruvafrånteckningisvenskan äri en

beteckningenmedan1947,årgångenförstaturistindustri belagtär
l960-talet.tillhärledasturistnäring kan

f.,l 82särskilt samt1972:45,SOU pro-Kulturminnesvârd, s.betänkandetbl.a.Se 197576:135.ochff.,351l974:28,kulturpolitikenstatliga s.denpositionerna om
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Turismen många världens utvecklingsbaraanses av mestvara
bransch. Den har genomgått explosionsartad utveckling sedanen
andra världskriget. Det främsta skälet härtill torde de kraftigavara
reallöneökningarna sedan andra världskriget. Omsättningsmässigt är
turismen i dag världens viktigaste näringar och den kanen av antas
bli den betydelsefulla inom EU på 2000-talet.mest Antalet rese-
byråer och bara iresearrangörer medlemsländerna inom EU beräk-

uppgå till omkring 40 000 och antalet sysselsatta inom turistin-nas
dustrin ökade mellan 1985 och 1991 från 7,5 till knappt 9 milj. an-
ställda.

finnsDet i dag ingen turistpolitik inom EU. Dengemensam
grundläggande turismenär skall utvecklas på nationellatt ochsynen
regional nivå. Vissa centrala insatser har dock beslutats. Särskilda
medel har sålunda för utveckla turismen i medlemsländ-avsatts att

Arbetet genomförs enligt handlingsplan, sträcker sigerna. en som
treårsperiodöver med början den januari1 1993. Satsningenen

uppgår till 50 milj. kr år. Som följd EES-avtaletca per en av om-
fattas också Sverige detta projekt. Handlingsplanen totaltav avser

olikaelva delområden och varje år prioriteras två dem; underav
1993 och 1994 det utbildning och kulturturism. Ett iled kultur-var
turismsatsningarna deär s.k. europeiska kulturhuvudstäderna, varav
Stockholm är 1998. Bland övriga områden finns sådanaen som
landsbygdsturism, semesterspridning, turisten konsument, tur-som
ism och miljö ungdomsturism.samt

FN-organet World Tourism Organization WTO har beräknat att
det i hela världen gjordes omkring 500 milj. internationella turistbe-
sök år 1993. Motsvarande tal år 2010 kommer enligt WTO att upp-
gå till 937 milj.

Den inhemska turismen dominerar dock. Omkring %90 allaav
turistresor beräknas ske inrikes. Dessa ökar också snabbareresor

utlandsresorna.än
Enligt industriländernas samarbetsorganisation OECD bör följan-

de branscher räknas till turistnäringen:
hotell och restaurang,-
landtransporter,-
sjötransporter,-
lufttransporter,-
resebyråer,-
uthyrning transportmedel,av-
kultur, rekreation och sportaktiviteter.-
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och affärsresande.fritidsresandeturism omfattar bådeBegreppet
definitionsmässigtOECDomfattar turismen enligträknatGrovt

mindre år,resande än ettsom varar-
och24 timmaraffärsresor änvarar mersom-

dagsutñyktertimmar24fritidsresor än samtmersom varar-
omgivningen.vanligadenutanför

turistkommitté turism det resandeavsåg med1969 års som
gjordes iochutanför hemortenövernattninginnebar minst somen

Rekreation avgränsades tillingick inte.Arbetsresorrekreationssyfte.
utomhusaktiviteter.fjärrrekreation och

Sverigeturismen i7.10.2 Allmänt om

Sverige uppgick 1993turistnäringen iomsättningen inomtotalaDen
gränshandel2. 46 mil-Däravexkl.miljarder krtill 98 omsattes ca

tillsarn-svaradeLogi ochtransportsidan.påjarder kr restaurang
ituristföretag Sve-omsättningen. Antalettotala13 denför avmans

till 8 000.uppgårrige ca
under96 900 årsarbetentotaltberäknadesBesöksnäringen ge

000uppgick till drygt 110anställdaantalet1993, medan personer.
inom branschernaårsarbeten fannsandelen transport,Den största

turistindustriniFörädlingsvärdet anställdlogi och restaurang. per
anställda.på 102 000000 kr räknattill 569uppgick 1991

miljarder eller1993 kr74resandetsvenskaDet omsatte caca
%turistnäringen. gickomsättningen i 40Därav% den totala75 av

%.förLogi och svarade 18 17till restaurangtransporter. resp.
årsarbeten,69 000drygti Sverige beräknadesSvenskarnas geresor

logiinom branscherna ochde flesta restaurang.varav
miljarder kr, Ök-21turismenexportvärdet1993För enavvar

därmedTurismen1992. ärmiljarder kr jämfört medmed 3,2ning
exportindustri.tredjeSveriges största

1 Turistfrâgor också behandlatsi Sverige. harTurism rekreation1973:52, ochSOU
frilufts-1978:37, Turism ochSOUrestaurangbranscheni Hotell- ochbetänkandena

Områden turism och1981:28, förSOUcentrala myndighetsansvaretliv det re-- hinderförutsättningar ochTurism friluftsliv1983:43, ochkreation SOU om-ruristråd 1991:58.SOUSOU 1983:45 Ettsamt nytt
2 områdena livs-omfattarverksamhetbesöksnäringen, dvs.Härmed somavses

utförligt faktaunder-aktivitet logi. Ettshopping, ochmedel, transport,restaurang, - sysselsättning i Sveri-på ekonomi ochBesöksnäringenseffekterfinns ilag rapporten
i 1994 uppdragför besöksnäringen ABResurs1989-1993, framtagen marsavge

Sweden.Next Stopav
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Turistnäringen den svenska näringsgren tillbakaär mestsom ger
itill samhället form skatter och andra avgifter. För 1993 beräk-av

%62 omsättningen tillbaka tillnades gå det allmänna. Sam-ca av
intäkter följdhällets totala svensk turism uppgick därmedsom av

miljardertill drygt 60 kr, effekten för kommuner och lands-varav
till miljarderting kan beräknas 2,3 1,8 kr.ca resp.

Turistindustrin förhållandevis konjunkturkänslig. Tackär vare
ideprecieringen den svenska kronan november 1992 stärktes ut-av

ländska besökares köpkraft i Sverige. sänkningen av momsen
och inrikes den juli hade ocksåboende 1 1993transporter en gynn-

effekt på utvecklingen turism.svensk Resevalutaunderskottetavsam
halverades under 1993.

turistsatsningarna tilloffentliga uppgår miljard krDe l år.ca per
Turistnäringens betydelse för samhället framgår detstora t.ex. av

personbilexportvärdet från Volvo tiofaktum att motsvararav en
turister fem affärsturister ityska eller tyska Sverigestannarsom

under vecka.en
nivå turistfrågorna i riksdagensPå nationell bereds kulturutskott
inom regeringskansliet i Näringsdepartementet.handläggsmen

Statliga insatser på turistområdet7.10.3

statliga insatserna för turismen dels generella åtgärderDe avser som
både näringen till infrastruk-kommer och konsumenterna del, t.ex.

näringspolitiskt regionaltturuppbyggnad, stöd, stöd olika slag,av
kunskapsuppbyggnad och utbildning, dels sådana åtgärder rik-som

särskilt turismen.mottas
statliga turistpolitiken åren 198485-199192 inriktadDen var

utvecklingmarknadsföringsinsatser och turistnäringen förmot attav
åstadkomma regionalaförbättra den svenska bytesbalansen och och

elfekterl.sysselsättningsmässiga Turistpolitiken syftade tilläven att
möjligheterna för breda till turism rekreation.förbättra ochgrupper

Riksdagen vid 199192 års riksmöte målet för debeslöt att stat-
inom turistområdet påverka Sverige-liga insatserna skall attvara

sprida allmän Sverigeinformation ochbilden utomlands attgenom
turist-sådana exportfrämjande insatser, kommerbistå med som

del2.tilli dess helhetbranschen

1 198384145, KrU 22, rskr. 353.Se prop.
2 16, 196.199192:100 bil. 13 34 ff., KrU rskr.Prop. s.
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SverigebildenStyrelsen för

Sverigesjuli 1992, dålSverigebilden inrättades denförStyrelsen
uppgift upphandla tjänsterStyrelsen fick tillupphörde.turistrâd att

Sverige turist-marknadsföring utomlandsinriktning påmed somav
investeringsland.Sverigeinformeraland attsamt om som

medverkan bransch-bildande underunderbolagDet avsom var
turistinformationutlandsinriktadför produceraorganisationer attens

uppdrag i betydandefåmening räkna medenligt utskottetsborde att
Swedishbenämningen Tfickrimlig tid. Bolagetomfattning under ra-

sinbörjade verk-Sweden ochCouncilNext StopTourismandvel
1992.oktoberden 1samhet

det behövsuttaladesårs riksmötevid 199394motion sI atten
områdel. måluppnå deturismens Förpolitik påoffensiv att somen

bättremotionen bl.a.enligtturistnäringen krävsförsätts enupp
strategi.övergripandebaserad påinsatserolikasamordning enav

marknads-huvudfunktion det gällerhar närNäringens företag atten
uppgift framför alltskallturistland. StatensSverigeföra varasom

skeansträngningar. borde bästDettastödja näringens ge-att egna
för små-inomnäringspolitiska insatser,generella t.ex. ramennom

företagspolitiken.
särskilda insatserenligt motionen, vissadock,krävsHärutöver

näringen haochSåledes börsida. gemensamtfrån ettstatenstatens
marknadsförings-produktioneninflytandeoch överför avansvar

i Stopblir delägare Nextborde sketjänster. Detta att statengenom
bolag bildasellerSweden gemensamt statennyttatt ett avgenom

utvecklingenstärka samordningen ochbl.a.näringen. Föroch att
vidarebordeinsatsersamhällsorgansav-branschens och olika ett

huvuduppgift.med dennainrättassärskilt TURSAMorgan --
förStyrelsengrundsyn.dennaregeringen delarnuvarandeDen

19952.halvårsskiftetviddärför avvecklasSverigebilden föreslås

lMot. 19939410511.
2 199495400 bil. 13.Prop.
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regionaltTuristfrågorna i lokalt och10.47. ett

perspektiv

nivånlokalaDen

kommunal utvecklingturism ochmed konferenssambandI omen
rollKommunförbundetsberördes bl.a. SvenskaHelsingborg 1993i

vikten fort-turistfrågorna. Därvid framhölls bl.a.det gällernär av
iinformationsutbyteerfarenhets- ochträffar för samt attsatta av

organisationslösning-basinformation brasamla intressantövrigt om
näringsli-samarbete medprojekt goda exempellyckade ochar,

vissaturismens effekter, nyck-utbildningsinsatser, databravet, om
tillinformation när de kom-till dennaeltal utattsamt att sem.m.

Kommunförbun-i arbetet harSom led detintressenterna.munala ett
enkätunder-genomförtoch 1994vårendet under ensommaren

kunskap godaför skaffasökning bland kommunerna att om orga-
samarbete mellan kom-finna goda exempelnisationslösningar,

och infor-förbättra kunskapen data-näringslivoch samt ommuner
behov i kommunerna.användning och kommandemationsteknikens

harframställningen kommunernaföljandedenHuvuddelen omav
enkäten.redovisningenfrånhämtats av

olikaorganiseras mångai kommunerna sätt;Turistfrågorna
Flerorganisationskombinationer.olika30det förekommer änmer

omkringaktivt turistfrågor. Iarbetar mednio tio kommunerän av
regi,i kommunal drygtliggerkommunerna34 ansvaret varavav

%25 under kommunstyr-% kommunala nämnder och drygt40 på
kommunstyrelsen. Månganäringslivsenhet underellerelsen en
marknadsföringkommunalalternativ finns,andra t.ex. genom en

samarbetsorganisation.regional
sig turistsats-riktar kommunernastillFörutom semesterresenärer

%65 kommunernaaffársresenärer caningar till bl.a. samtav
% omkringkommunerna. Ioch mässbesökare ca 45kongress- av

turistverksamheten del% kommunerna50 avsom enser manav
attraktionskraft. Turisten be-infrastruktur stärkerden ortenssom

potentiell företagsetablerare.traktas som en
minst turistbyrå och%Omkring kommunerna har80 enenav

heltidstjänst. Nästan% har minstdefinierad turistbudget. 60 en
främst för-turistpolitiskt Dettagit är% har fram40 ett program.

lKommunerna Kommunförbundet,Enkätundersökning, Svenskaturismen.och
1994.
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vilketturistengagemangsproñl,lågharortskommuner som en
särskilt förvånande.knappast är

olika kommuner.i 230turistbyråeromkring 330i dagfinnsDet
regi.kommunaliverksamhetenbedrivs% fallenomkring 50I av

turistbyrå. An-ingenturistverksamhetharfå kommunerNågra men
000till 1uppgårturistbyråernavidanställdatalet personer.ca

uppställ-följandeframgårvarierar enligt vadVerksamheten avsom
ning:

%turistinformation, 100-
%84bokningsverksamhet,-

%86försäljning,-
%41uthyrningsverksamhet,-

%resepaket, 37egenproduceradeförsäljning av-
%19resebyråverksamhet,-

%.verksamhet, 41annan-
guideförmedling, produktut-verksamhetMed annan t.ex.avses

arrangemangsbiljetter.försäljningveckling och av
SverigebildenförStyrelseni-byrånämnden ärs.k.denGenom

Sveri-turistbyråer iauktorisationgällerdetbeslutande när avorgan
turistbyrån har öppetauktorisation ärförminimikrav attEttge.

veckor under sommarsäsong-sammanhängandetiominstivarje dag

en.
signäringslivetlokaladetharår engageratUnder mersenare

turistverksarnhet-i den lokalamed kommunernatillsammansaktivt
frånblandorganisationer ökathar andelenföljd häravSom enen.

näringslivet% kommunerna1994. 146 är%till% 1219872 av
talmarknadsföring. Motsvarande närlöpandefinansierarochmed

i allmän-Näringslivet%. ärprojekt 65tidsbegränsade ärgällerdet
endastverksamhet;turisbyråernasoch finansierarmedintehet ca

dock.ökarBidragendärifrån.medlen kommer5 av
regionalaminskning dende årensföljd tu-Som senaste avaven

dekommunermånganedan kännervidare attristverksamheten se
mistegåroch dehändervadinformationnågon attinte får somom
And-regionala planet.detsitt budskapföramöjligheter att utom

varandra. Imedsamverkansprojektinlettharkommuner enra
1993 uttalades:frånundersökning

turistverk-regionalapå densynpunkteruppfylldatillfrågadeAlla är av
till ochstökarbarafrån domuppfattningarnavarierarHärsamheten.

välfunger-verkligheten tillförankring iinte harverksamhetdriver som
på detdetdraskan ärmajoritetsslutsatsnyttig. En attande och re-som

1 Östersund, 1993.Turismutveckling,utveckling. PM,kommunalTurism för
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gionala planet behövs stöd- och samordningsfunktion för den kommu-en
turistverksamheten.nala
ökadeDet mellankommunala samarbetet omfattar också kommun-

i olika län, i Glasriket och kommunerna längst.ex. meder
Strömsholms kanal, och i olika länder, Eda i Värmlandt.o.m. t.ex.

Eidskogoch i Norge. I sydöstra Skåne marknadsför sig fem kom-
tillsammans med Bornholm under beteckningen Nordensmuner

feriehörn. Blå vägen är samarbete mellan fyra länder, frånett
Nessna i Norge Sverige och Finland till Petrozavodsk igenom
Ryssland. Samarbetet sker ofta relativt oformaliserat. Den mellan-
kommunala samarbetsfonnen vanligast iär Skåne.

I samband med Styrelsen för Sverigebilden Sverigesatt ersatte
Turistråd framhöll föredragande departementschefen bl.a. syftetatt
med förändringen turistnäringen och dess organisationerattvar
själv skulle samordna sina för bl.a. marknadsföringenresurser av
sina tjänster. Beträffande turismens utveckling på regional nivå be-
tonades det krävs näringslivsengagemang motsvarandeatt detett

förutsätts på riksnivå. börDet ske branschorganisa-attsom genom
tionerna för turismensövertar utveckling och främjande.ansvaret
Iden mån kommuner och landsting sig i turistfrämjandetengagerar
bör detta ske i samarbete med näringslivet eller dess branschorgani-
sationer.

författningshänseendeI kan, såvitt kommunernas verksam-avser
het på turistområdet, här lagennämnas 1968: 131 vissa kom-om
munala befogenheter inom turistväsendet, enligt vilken kommunen
får vidta åtgärder för uppförande driftoch turistanläggningar iav
den mån det påkallat för främjaär turistväsendet inom kommu-att
nen.

regionalaDen nivån

regionala turistorganisationernaDe har under tid förutsattssenare
påfrestningar följd det ekonomiska läget. Flera nedlägg-som en av
ningar har följdägt Som ställningstagandestatens attrum. en av
turistnäringen borde sköta marknadsföringen själv, har kommuner
och landsting i vissa län valt med hänvisning till det ansträngdaatt
ekonomiska läget avveckla sina i regionala turistorga-engagemang
nisationer. någraI län har i stället valt köpa tjänster fri-attman av
stående turistbolag. har inneburitDet bl.a. den fördelen lands-att
tingen i stället för passivt bidrag till den regionalaatt ettge mera

medturistverksamheten aktivt tillsammans kommuner och länsstyr-
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ställning till vilkaturistsatsningar ochregionensplanerafårelser ta
upphandlas.skalltjänster som

strategiskautarbetarvanligare regionernaallti dagDet är att
ansvarsområden.och andraför turismenhandlingsprogram

tilluppgår f.n.omsättningturistorganisationernasregionalaDe
Information Ser-Stockholmår. Störstmilj. kr äromkring 100 per

StockholmsochStockholms kommunmedstiftelsevice, är ensom
ñnansieringsansvarmed delatinitiativtagare ochlandstingläns som

för 1994.varderamilj. kr10,5
betyd-betonatsammanhang hari olikaLandstingsförbundet, som

pekat påutveckling, harregionalförplaneringstrategiskelsen av
marknadsföring-strateginregionala ärdimension i denviktigatt en

tillgångfinnsmåste detfungeraskalldennaregionen. För atten av
enligt förbundetguider. börDetkvalificerade etttill gemen-vara

utbild-kompletterandeguidernañeraför attpartersamt geansvar
förankring.regionalmedning

riksdagar199495 årsoch199394vidTuristfrågor

rörandefrågorriksmöte193994 årsunderbehandlingenVid av
stödolika formerfpmotioner s,bl.a.turismen tre avtogs omupp
ochskogslänennämligen Norrland,Sverige,i delarturismentill av

vilken efterlystesmotion kds iSkånel. behandlades ettVidare en
bygdeturismenz.småskaligafrämja denförnationellt attprogram

hemställan, dessautskottetsenlighet mediavslog,Riksdagen
motioner

proposi-regionalpolitiskaårsi 1994ocksåberördesTuristfrågor
Turismen väx-följande. ärtion. uttalades bl.a.propositionenI en

närings-Sveriges störstadärmedi världen ochnäringande en av
utveckling-regionaladenförbetydelseocksåDen är storavgrenar.

områdenprioriterade utgörregionalpolitisktvissa tur-landet. Iien
utvecklingspotential. Ut-godnäringen meddominerandedenismen

isysselsättningenocksåpåverkasbehovvarierandeturismensifrån
förutsättning-turistiskasinaregion harVarjelandet.olika delar av

1 Siw Perssonmil. s,AnderssonWidar509506 och199394:Kr505,Mot. av
m.fl. fp.GodinSiggefp ochmil.

2 Björklund kds.Ulf199394:Kr504Mot. av
3 353.rskr.199394:KrU30,Bet.
4 53199394440Prop. s.



352 REGIONALT SOU 1995:27UTVECKLINGSANSVAR

Därigenom arbetstillfällen påkan skapas där de utgörorterar. en
förutsättning för bevarande och utveckling samhällets infrastruk-av

Turismen också näring lämpar sig för småskalig-välärtur. en som
mångaglesbygd och landsbygd har företag uppstått,het. I nya som

sysselsättning både på hel- och deltid. landsbygdsturismenInomger
vuxit fram internationellmånga nischer fått betydelsehar nya som

visar vårt landsoch särprägel.som
propositionen förstärkningföreslogs medlen för regionaltI en av

länenl.utvecklingsarbete i fanns det, enligt regeringensDärutöver
liksom tidigare disponera vissa regionalpo-mening, skäl centraltatt

särskilda projektmedel användas för eller andra utveck-litiska att
för för regional utvecklinglingsinsatser. Inom de medelramen som

tillfå disponera borde stöd kunna lämnas utbyggnadNUTEK avses
turistiska infrastrukturen.denav

invända regeringenhade inget vad sålundaRiksdagen motatt an-
förtz.

motion behandlades i anslutning till den regionalpo-s,I somen
propositionen, efterlystes för samordning ochlitiska ett ut-organ

rekreationspolitiken för få till ståndveckling turist- och att enav
politikområde3. sig tillinom Riksdagen anslöt vaddettahelhetssyn

inom för de medel förregeringen anfört NUTEKattom ramen-
disponerautveckling, verket avsågs få borde kunnaregional som -

turistiska infrastrukturen.stöd till utbyggnad den Genomlämna av
förstärkning torde, enligt utskottets uppfattning, syftet medsådanen

i viss blivit tillgodosett såvittförslaget i motionen mån ha avsåg en
regional nivå turistnäringen. Motionenförstärkning på avstyrktesav

bifall.därför och lämnades sedermera utan
Regeringen har uttalat den ökad samverkan böratt attanser en

närings-, regionalpoli-till stånd mellan arbetsmarknads- ochkomma
i syfte effektivisera den regio-tiska åtgärder verksamheternaatt

Regeringen inala nivån. återkomma med bl.a. förslag frå-attavser
fortsatta inriktningen regionalpolitiska åtgärdernaden deavga om

företagsutveckling.gällande
tilldragit sig intresse också under 1995 årsTuristfrågorna har all-

motionstid. s-motion bl.a. fråganI denmänna tas t.ex. upp omen

1 157.A. prop. s.
2 intaget il99394zAUl3 59 f., rskr. 366. Jfr 199394:KrU7y, bet.Bet. yttr.s. a.

205 rr.s.
3 jfr 199394:Kr5ll199394:A56 Ingvar Carlsson m.ñ. s, yrk. 18;Mot. mot.av

m.ñ. bet. l99394zKrU30, vartill hänvisades.Ake Gustavsson s samtav
4 l99394:AUl3, rskr. 366.Bet.
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turistområdetl. anförs också detDärvidrollnivånsregionala att
såvittsamordnasnivåregional behöverarbete görs avsersom

turismutveckling.marknadsföring och

framtidsperspektiviTuristfrågorna10.57 ett
.

inför framtiden harturistindustrinochsvenskadenFrågan rese-om
påhar utarbetatsskrift medibehandlats somsamma namn,en

samarbetsorganisation RTSPuristindustrinsochinitiativ Rese-av
19932.i novemberpresenteradesoch som

in-servicenäringarna görsviktenframhållsskriftenI att meraav
ekonomisktillbidrakonkurrenskraftiga i syfteternationellt att en

i detta.viktig delturistnäringenoch ärlandet. Rese-itillväxt en
för stärkaåtgärdertill olikaförslag 81innehåller attRapporten

idärtillekonomin ochsvenskaroll i denturistnäringensochrese-
med dentilltill komma rättamedverkautsträckningbetydande att

genomgåendearbetsmarknaden. Ettpåsituationen temabesvärliga
samlat vadännäringen behöveri förslagen är somatt meraagera

sikt få till ståndför påFörutsättningarnavarit fallet.hittills har att
lång-börinsatsergoda. Statensbedömseffekterpositiva varasom

utbildning, forsk-marknadsföring,främja områdensiktiga och som
konkurrensfrämjande in-utvecklaproduktutveckling ochning, att

konjunktur-såväl mycketnäringentill ärMed hänsyn attsatser.
densmåskalig karaktär kanutsträckningbetydandeikänslig avsom

infrastrukturen. allmännanödvändiga Detdenbärainte uppensam
punkt.dennapådärförhar ett ansvar

inivå konstaterasregionalturistverksamhetendet gällerNär
ochnuvarande läns-inte följerturistströmmarna derapporten att
tillñnna vägardet ñnns behovoch attkommungränserna ettatt av

för turist-positivtvilket skulledessa gränser,samarbete över vara
för kommaåtgärderföljandeföreslås bl.a. attnäringen. I rapporten

påtalade problemen:demedtill rätta
landskaps-ochläns-etablerasbörsamarbeteRegionalt över-

landet.olika delarigränser av
dri-och tillsammansutveckla sitt samarbetebörKommunerna-

turistbyråeranläggningar,vissa större m.m.gemensammava

1 Berit m.fl. s.Andnorl99495:Kr605Mot. av
2 William-MorganochNordströmHolmgren, LarsBengtutförtsUtredningen har av

i Göteborg.Handelshögskolaninstitutionen,Kulturgeograñskavidson
l5-0l4ll2
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och landstingKommuner bör utveckla strategier för sitt enga--
turistfrågor.igemang

Olika delar landet bör prolileras för lättare nå de olikaattav-
närmarknaderna, Göteborg södra Norge.t.ex. mot

överväganden10.6 och förslag7.

Turismen väsentlig betydelse för den regionala utvecklingenär av
också för vårt lands ekonomi. turistnäringenoch därmed Inom om-

varje år belopp. Det därför viktigt de olika region-sätts ärstora att
till sig turisteri vårt land efter dra och sinutvecklasträvar atterna

turismverksamhet.
På turismens område den offentliga sidan såväl kommunerår

landsting länsstyrelseroch verksamma på lokal och regional ni-som
vå. uppträder ofta oberoende varandra och samladDe utanav en

vilket till oklarhet överlappningarstrategi, leder och och oratio-en
användning tillgängliganell av resurser.

turistnäringen i förstautveckla hand lokal och regionalAtt är en
uppgift. vissa övergripande infrastruktursatsningar behövsFör emel-

statliga turistnäringenlertid också centrala åtgärder; helhetatt som
påtagligt nationellt intresse. harutvecklas Staten samlatär ett ett an-

gäller marknadsföra Sverige i andradet ländernär att somsvar en
nation och attraktivt turistland. konkreta marknadsföringenDenett

i förstalandets olika delar dock hand uppgift för de enskil-ärav en
regionerna själva.da

viktigt samla tillgängligaDet och uppträdaär att attresurser sam-
regionordnat för skall kunna marknadsföras på fram-att etten

gångsrikt för effektivast möjliga skallstöd kunnasätt samt att ges
till turistnäringen. förstärktEtt samarbete mellan kommunerna med

strategi för profilera det närområdet framståratt egnaen gemensam
väsentligt. För sådant samarbete skall bli framgångsriktatt ettsom

inom region.det hålls De nuvarandekrävs störreatt samman en
i många fall för små för detta. Genom samla statligalänen är att -

nuvarande länsanslaget regionala och lokalafrämst det resurser-,
tydlig profiltill regionalt med kan åstadkommaett en manorgan en

organisationslagkraftig med förmåga stödja kommunerna i derasatt
turistsatsningar och medverka till turisterna erbjuds omväxlandeatt

intressanta turistmål. kan genomföra åtgärd-och Man gemensamma
underlätta turismen i samarbete med privata initiativ ochför atter

bättre turistisk infrastruktur.åstadkomma en
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besöksnäringenturist- ochglesbygdsregionerSverigesI svarar
tillangelägetarbetstillfällena. Detväsentlig del ärför att taaven

erbjuder med ökadeturismen ochmöjligheterde att an-somvara
oftasöka jämna dedetta område dels sä-strängningar på ut stora

sigverksamhet sträckerpåsongsvariationerna att satsa somgenom
intensifieragenerella åtgärderdel året, delsstörreöver genomaven

målinriktat arbe-turistomrâdet. Ettdiversifiera verksamhetenoch
till sysselsättning i dessa delarbidra ökadriktning skullei dennate

regionernas utveckling.de olikadärmed ocksålandet och gynnaav
framtidaenighet eko-torde råda allmänDet attom en gynnsam

arbetstill-Sverige beroendeutveckling förnomiska är att nyaav
företrädesvis inomföretag,och medelstorainom småfallen skapas

uppgiftTuristnäringen här betydelsefullhartjänstesektorn. atten
i kombinationdenna företagsamhetvillkor förfylla. Goda typ av

erforderligt stödsamhällsorganisation förmår lämnamed attsomen
insatser område.i allmännas dettaviktiga inslag detär

stöd till turismen såbetydelsefullt samhälletsDet är att ges en
regionSkilda inommöjligt. verksamheterinriktningbred ensom

intressant innehållsrikt. Sär-utbudet blir ochtillmedverkakan att
verksamheter framhållas i dettaolika kulturellaskilt bör samman-

insatserregionalpolitiska proposition uttalades1994 årshang. I att
betydelsefull del isjälvklar och detkulturområdetinom är re-en

utveckling kulturmiljöer ochochutvecklingsarbetetgionala att aven
attraktiva besöksmål medför sysselsätt-tillkulturminnen även att

turistnäringenl.inomningstillfällen kan skapas
turistnäringen den medverk-viktig aspektYtterligare är atten av

attraktivamarknadsföringen skilda delarlandetstill om-somavar
industri- serviceverksamhet och därmedetablering ochförråden av

sysselsättningssynpunkt.effekt från allmänpositivkan ha en
verksamhetsområdenomfattar fleraregional organisationEn som

enligt Regionberedning-politiskt förankradregionalt äroch ärsom
tilleffektivt medverka landetskanmening instrument attett somens

turistnäring.utveckladregioner får en
beredningen frågor rörandeSammanfattningsvis föreslår tu-att

främstutvecklingsansvar. Detta gällerlandstingetsingå irismen bör
attraktivt turistmålregionenmarknadsföraförinsatser ettatt som

sysselsättning syftarnäringsliv ochområdetinomåtgärdersamt som
regionala turistnäringen.utveckla dentill att

1 199394440 54Prop. s.
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handlingsprogram för den regionala utvecklingen,I de kom-som
viktig uppgift för landstinget utarbeta, har in-att attmer vara en

på turistområdet betydelsefull roll fylla.satser atten
handlingsfrihet på turistområdet begränsas inteKommunernas av

Regionberedningens förslag. Genom samverkan mellan landstinget
möjligheternaförbättras nå framgångsriktoch kommunerna att ett

regionala turistarbetet.resultat i det Landstingets verksamhet inne-
insatsersamtidigt stöd åt kommunerna i deras på det lokalabär ett

planet.

Regionens företrädare7.11

sammanfattningaFör regional resursmobilisering ochatt en
kraftsamling skall bli framgångsrik, krävs det finnsatt ett or-

representativitet legitimitetanspråk på och kanmedgan som
regionalt, nationellt internatio-regionens talan såvälföra som

nellt.
regionen i börföreträder dessa sammanhangDet somorgan

sittdemokratiska förankring och legitimitet förha den upp-
Vidareföljer de regionala valen. måste dettadrag, or-som av

beträffande frågor kontak-beslutsbefogenheter deha somgan
gäller.terna

åvila lands-regionens företrädare börUppgiften att vara
tinget.

Inledning7. l 1

Regionberedningen redovisat de problemharföregåendeI det som
indelningenutformningen ochmed den nuvarandeförknippadeär

nivå.på regionaloffentliga verksamhetendenav
förankringotillräcklig demokratiskbl.a. ibestårBristerna aven

nivån.hemma på den Krav harnaturligen höruppgifterde som
få inflytande ochskallmedborgarna överförts fram att ansvarom

isina valdauppgifteroffentligaför representanter ett re-genom
självstyrelseorgan.gionalt

funktionelltdelar områdenlänsgränserFelaktigt dragna som
för offent-olyckligtsplittrar påoch sätthänger ansvaretettsamman

effektivitet resultat.bristandemedliga insatser som
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betydelseoffentlig verksamhetförUppdelningen ansvaret avav
vida-sektorsmyndigheterolika årutvecklingenregionaladenför

samordning.effektivförhinderett enre
regiona-denproblemenpåtalade ärdekonsekvens attEn ovanav

demokratisk le-anspråk påmedföreträdare,saknarnivånla somen
föra dess tal-kanregionens behovöverblickmed överochgitimitet

sammanhang.olikaian
företrä-regionalbehovetexempel pådokumenteradeSom av en

istorstadsförhandlingarnai de s.k.svårigheternakan nämnasdare
tillMalmöregionen finnaiStorgöteborgsregionen och motpartatt en

sträck-förhandlingarnaexempel ärföreträdare. Ett annat omstatens
Storgöteborgsom-ijärnvägsförbindelserochningen motorvägarav

Över visar dehuvudVästsverige.delar iomgivande tagetochrådet
behovetinfrastrukturinvesteringar påomfattandeårens avsenaste

lokala in-regionala ochsamordnakanföreträdareregional somen
strategi församladprojekt iolikainplacerakanoch entressen som

regio-föraocksåfunktion ingårdennautveckling. I attregionens
statliga nivån.centraladentalan gentemotnens

omvittnat be-sysselsättning finnsochnäringslivfrågaOckså i om
legitimkanolika intressen mötaförhovet representanter enattav

nivå.regionalpåallmännadetförföreträdare
sammanhangi olikabetydelseökadenivånsregionalaDen ger

Detnationsgränserna.bl.a. överkontakter transre-tillupphov nya
till följdminstblir, inteochi omfångsamarbetet växergionala av

regionaladel i denviktigareallti EU, ut-medlemskapSveriges en
vecklingen.

rollenburitlandshövdingarna statensTraditionellt har somupp
andraellerämbetsverkensintedäri frågorföreträdareregionala

företrädaren.naturligavarit denföreträdare harmyndigheters
regionalaframståttflera gångerdärvidharLandshövdingarna som

närings-ochibland fört kommunernasochinförförespråkare staten
framgångsrikaofta fungeratrolleni denhartalan. Delivets som

olikastatsmaktenstill den centraladörröppnare organ.
delsspelarlandshövdingarnaroll attdubblaDen genomsom

regionensåtalainfördelsregional nivå,påföreträda statenstaten
oproblematisk.inteemellertidärvägnar,

ochföreträdarenivånspolitiskacentralaLandshövdigen denär
uppnånivå. Fördennalegitimitet fråndemokratiskasin atthar en

harföreträdarennivå krävsregionallegitimering pådemokratisk att
dvs.självstyrelsen,regionalai den representerarförankring enen

på dennamedborgarna,därigenomförsamling, ochvald ytterst
framgångsriktÄven gångermångalandshövdingarnanivå. om
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företrätt den regionala nivåns intressen, kvarstår det faktum deatt
saknar direkt förankring i regionens politiska liv.

HeraI fall står regionala och lokala intressen nationella in-mot
Att företrädare regional nivå, landshövdingen,tressen. statens

därvid skall företräda den centrala nivån odiskutabelt.är Regionbe-
redningen har också erfarit landshövdingen vid uppvakt-att t.ex.
ningar hos olika på nivåcentral sin roll före-statensorgan ser som
trädare. Regionen står i sådan situation företrädare förutanen en
sina intressen.

överväganden7.11.2 och förslag

Om region skall kunna utvecklas måste den ha godgynnsamt,en
förmåga utnyttja sina förutsättningar och Detta fordraratt resurser.
i sin mobilisering tillgängliga regionala och därtilltur en av resurser

kraftsamling dem.en av
Ett villkoren för denna resursmobilisering och kraftsamlingattav

skall bli framgångsrik det finnsär, någon med anspråk påatt som
representativitet och legitimitet kan föra regionens italan kontakter
med den centrala statsmaktens företrädare, med näringsliv och in-
tressesammanslutningar, med företrädare för regioner i andra delar

Sverige ioch andra länder internationellamed Densamtav organ.
företräder regionen i dessa sammanhang bör ha den demokra-som

tiska förankring och legitimitet för sitt uppdrag, följer attsom av
vald medborgarna i regionen. Ytterligare faktorvara storav en av

betydelse företrädaren verkligenär har beslutsbefogenheteratt be-
träffande de frågor avhandlas i kontakterna.som

Behovet företrädare för regionen iökar takt med denav atten
regionala nivån i betydelse.växer Företrädarrollen emellertidär
ingen verksamhet bedrivs åtskild från andra frågor. Det iärsom
stället ständigt återkommande del i de andra verksamheter,en som

tillsyftar utveckla regionen. Att Regionberedningen ändå låteratt
företrädarrollen särskild del iutgöra det regionala utvecklingsan-en

beror på den betydelse beredningen tillmäter funk-svaret, stora som
tionen.

Regionberedningen i tidigarehar avsnitt föreslagit landstingenatt
får uppgiften utforma strategi för regionens utveckling ochatt atten

ingårdetta grundläggande del i regionalt utvecklingsan-ettsom en
Detta förutsätter samarbetenära med den lokala nivån,ettsvar.

olika statligamed myndigheter och med företrädare för privataden
Beredningensektorn. har pekat antal sakområden bedömsut ett som
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utvecklingen. Med inflyt-regionalaviktiga för densärskilt ettsom
företräda regionenocksåfrågor följer naturligendessaande över att

utvecklingenregionalamed denangelägenheter hari de attsom
Di-regionens företrädare.rollenLandstinget får därmedgöra. av
ochlegitimitet företrädarrollen,demokratiskrektvalet ger en

olika sakområdena skaparsamordningen deochöverblicken över av
agerande.auktoritativtförförutsättningar ett

i omvärlden uppfattasintresse ochframgångsrikt tala förAtt ett
viktigdärmedför detta ochauktoritativ företrädare som ensom en

omedelbart for-följer inteförhandlingspart,ochsamarbets- ettav
framgångs-praktiskt,stället främstiuppdrag. Detmellt är genom

för-efter hand sådantomvärldenmedi kontakterrikt arbete ettsom
i formellaemellertid deFörutsättningarnasig.infinnertroende ges

ochliksom inflytandedirektval innebärförhållanden ett ansvarsom
bered-de förslagbakgrundsakområden. Motviktigaöver somav

förutsättningargodaföregående finns detifram dethar lagtningen
förrollen företrädarefyllaskall kunnalandstinget välför att re-av

gionen.
in på fråganingen anledningfinnerRegionberedningen att om

i olikaföreträdarrollenikläda sigskallbefattningshavarevilka som
generelltstyrkaföreträdarrollensPå sättsammanhang. somsamma

successivt vilkapraktiska arbetet, klarläggsihand detvisar sig efter
i olikaregionala självstyrelsenhos denbefattningshavareolika som

talan.föra dessfrågor bör

Summering7.12

regionalförstärkti frågainnebärRegionberedningens förslag om
utveck-för de regionalafårlandstingensjälvstyrelse ansvaretatt

myndigheter ochstatligamed kommuner,I samarbetelingsfrågorna.
region-strategi förlandstinget formuleraskallintressenterandra en

för vilka insats-utvecklautveckling ochlångsiktiga ett programens
regio-finansieras. Deochskall samordnashur debör göras,er som

förankring i region-bredhärigenomutvecklingsfrågorna fårnala en
förverkligandehärigenominnebärliv, och reformenpolitiska ettens

demokrati.regionalönskemålen ökadomav
utvecklingsarbetetregionalaför detövergripandeDet ansvaret

landstingen. Länsstyrel-tilli överförslänsstyrelserna dag har,som
i enlighetförfattningar får ändrasandra berördaseinstruktionen och

emellertidharkompetensförändring. Länsstyrelsen ävenmed denna
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i fortsättningen uppgiften samordna de statliga insatserna i länetatt
tillse nationellaoch de målen för offentligaden verksamhetenatt att

regionalfår genomslag på och lokal nivå. Länsstyrelsernas roll som
regeringens företrädare på regional nivå och samord-statenssom
ningsorgan i förstärkslänet och tydligare reformen.görs genom
Kommunernas för utvecklingsfrågor på nivålokal föreslåsansvar

oförändrat.vara
sakområden ingår iEn rad den verksamhet här fåtthar be-som

teckningen regionalt utvecklingsarbete. Landstinget har, sagtssom
övergripandedet flera andra på lokal ochansvaretovan, men organ

regional nivå för olikahar delar denna verksamhet. För-ansvar av
ändringar i varierande omfattningbehöver i regelverket förgöras

olika sakområden behandlatsde har Beträffande kommu-som ovan.
på den lokala nivån för berörda verksamheter Re-göransvarnernas

gionberedningen bedömningen, inga förändringardock den be-att
höver ske. Detaljer i ansvarsfördelningen får mejslas i det fort-ut

beredningsarbetet. näringslivInom området och sysselsättningsatta
iöverförs länsstyrelsernas beslutanderätt fråga de regionalpoli-om

till landstingen.tiska stöden På länsarbetsnämndernas område skall
utvecklas samarbete mellan landstingen och nämnderna i deett ar-
betsmarknadspolitiska frågor betydelse för den regionalaärsom av
utvecklingen.

fysiska planeringenVad beträffar den bör framhållas det kom-att
intemunala planmonopolet ändras. Behovet regionplanering iav

mening iplan- och bygglagens Göteborgs- och Malmöområdena till-
regionplaneringgodoses det för i dag Stock-attgenom ansvar som

landsting har tillholms läns utsträcks omfatta dessa områ-ävenatt
samverkan landstingenden. Behovet mellan och kommunerna iav

fråga fysisk planering i övrigt tillgodoses frivilligtom genom sam-
arbete.

På kommunikationsområdet föreslås beslutanderätten i fråga om
blidet s.k. länstrafikanslaget överfört från länsstyrelserna till lands-

tingen. Kommunikationsfrågorna mycket viktig del i detär en re-
gionala utvecklingsarbetet och samarbete måste etableras mellanett

statligalandstingen och berörda såsom Vägverket, Banverketorgan,
Telia. Eftersom de statliga i regionalaoch verkar enheterorganen

aktualiserar fråganomfattar flera, län samarbetsbchovet hursom om
regionala skilda indelningar på effektivtmed kan samverka ettorgan

beredningenkapitel 9 lägger fram förslag till åtgärder förIsätt. att
kollektivtrafi-effektivisera samarbetet i denna del. Påförbättra och

område föreslås inga ändringar.kens
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Beträffande sakområdena miljö, sjukvård,hälso- och utbildning
och forskning, kultur och turism föreslås inga uppgiftsöverföringar
till landstingen. Kommunerna behåller sitt och sina uppgifteransvar

lokal nivå. Regionberedningens förslag innebär emellertid -
såvitt samtliga dessa områden landstingens sammanhåll-attavser -
ande roll på det regionala planet förstärks landstingen ioch detatt

utvecklingsarbetet intressenregionala skall de påväva samman som
olika nivåer finns inomrepresenterade dessa områden.

Förankringen i regionens politiska liv, det regionalaföransvaret
utvecklingsarbetet överblicken olikaoch rad områdenöver en ger
landstingen förutsättningar fylla inom sistaväl rollen det deatt av

beredningensakområden har definierat betydelsefulla försom som
utvecklingen, nämligen auktoritativtregionala påden sättatt ett re-

regionen föra dess talan.ochpresentera
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Uppgiftsfördelningen inom8

statligaden sektorn

Sammanfattning: kapitel redovisar RegionberedningenI detta
sina överväganden och förslag rörande uppgiftsfördelningen in-

statliga sektorn.denom
uppgifter beredningen vidDiskussionen derör prövsom

ningen i kapitel 6 ansvarsfördelningen mellan och denstatenav
funnitkommunala självstyrelsesektorn har alltjämt bör vara

statliga. Inledningsvis beredningen ställning till frågortar som
statligsamordningen förvaltning på regional nivå. Därirör av

ingår det viktigaste inslaget bestämma hur länsstyrelse-attsom
framtiden.organisationen bör utformad ivara

behandlas frågan styrningen statligaVidare de för-om av
valtningsmyndigheterna. Detta dels generellt, dels medgörs
avseende på länsstyrelsen och dess styrelse. Avslutningsvis

överväganden rörande länsstyrelsens på förvalt-roll detgörs
ningsrättsliga området.

förslag läggs fram innebär i huvudsak följande:De som
funktionlänsstyrelsens statlig myndighet renodlassom-

och dess samordnande roll betonas,
skogsvârdsstyrelserna förs in i länsstyrelseorganisationen,-
landstinget skall inte längre ledamöterna i länsstyrel-utse-

styrelse,sens
uppgiften i förvaltningsärendenÖverklagandenprövaatt-

tillförs från länsstyrelsen länsrätten.över
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Samordning statlig förvaltning på8.1 av

regional nivå

statliga regionalaproblem med dagens struktur hardet finnsAtt
Bristen på nödvändig samordningframhållits i olika sammanhang.

därvidde omständigheter särskiltmellan olika ärorgan en av som
vidare centralaframhållits. har pekats mångahar Det äm-att

organiserautsträckning har valt sig ibetsverk i allt större att
därvidflera län. de flesta fall har valts helaregioner omfattar Isom

förtsockså exempel på delar län har tilldet finnslän, att ettavmen
Ofta dessa regioner mycket Att detta lederolika regioner. är stora.

i förhållandesig hördaenskilda länen har svårttill de göraattatt
samtidigt bidrar till öka samordnings-dettill sektorsorganen attsom

särskilt problem harmånga. Somhar påpekatsproblemen, ettav
enhetlig hantering på regional nivåframhållits bristen på av upp-

sakområde. Vissa företrädare förhör tillgifter ett gemensamtsom
strukitnäringarna har under behovet grönareellade t.ex. av en

nivå hantera frågorför på regional samordnatmyndighet att som
naturvårdsenheterlantbruks- ochligger på länsstyrelsensidag samt

nivå tilli och på central hör Statensskogsvårdsstyrelsen länet som
Skogsstyrelsensnaturvårdsverks ochjordbruksverks, Statens an-

samordning regi-Vidare har behovetsvarsområden. över störreav
sammanhang särskild fråge-län i ñera påtalatsän ett som enoner

ställning.
Regionberedningenföljande avsnitten kommerde omedelbartI

redovisa sina överväganden och förslag det gäller den fram-näratt
länsstyrelseorganisationen vilka uppgifter skall ingåtida och som

ställning till frågordäri Beredningen kommer också8.1.1. att ta
andra myndigheter, delssamordning mellan länsstyrelsen ochom

regionerinom län, dels län 8.1.2.större änöverett ett
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Länsstyrelseorganisationen1l
.

regio-fortsättningsvis haStaten bör ävenSammanfattning: en
för allmännabl.a.organisationsamordnadnal ansvararsom

uppföljningtillståndsgivning,förvaltningsuppgifter, samtt.ex.
kontroll. Dennatillsyn ochutövningmål ochstatliga avav

samord-förstärktförbedrivas inomverksamhet bör enramen
länsstyrelseorganisation.nad

länsstyrelseorgani-in iföreslås förasSkogsvårdsstyrelserna
myndighetsutöv-inte utgörVerksamhetsgrenarsationen. som

själv.skogsnäringeneller läggas överbolagiserasning kan
friståen-fortsättningenibörLänsarbetsnämnderna även vara

myndigheter.regionalade

Regionberedningens övervägan-förutgångspunktgrundläggandeEn
myndig-behövafortsättningen kommeri attävenden är, statenatt

organisation krävssådannivå.lokal Enochregionalpåbådeheter
eller börinte kanstatliga uppgifterdehanterasåväl för att som

mål och beslutstatligatillförnivå,centralpå attskötas att sesom
statligadå dennaskalllokal nivå. Hurochregionalpågenomförs

utorganisation se
regionalbesett,gäller närmarehär är, statenVad saken om

företräddskallnivå genomvara
enligt dagenslänsstyrelserpåbyggerorganisationa somen

närvarande,uppgifter förmed färre änmodell men
samordnade läns-utveckling denmedlänsstyrelserb avensom

statliga sektors-ytterligareuppgifter fråntillförsförvaltningen
tidi-skettredan haröverföringdenutöver genomsomorgan

områdenandrapåuppgiftersamtidigtreformer somgare
på sätttill andraochlänsstyrelsenfrånförs somsammaorgan

modellen,nämndaförstbeträffande den
länsstyrelser,ochsjälvstyrelseorgansammanslagnac

ellersektorsmyndigheter,särskildad
samordning.sektoriseradpåbyggermyndighetere som

organisationsformer-vissakombinationNaturligtvis kan avaven
särskilda sek-medjämsideslänsstyrelserbantadetänkas, t.ex.na

sektorsamordning.förellertorsorgan organ
värderasoch när-behandlasorganisationsformernanämndaDe nu

följande.i detmare
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Organisationsform

Inledningsvis kan konstateras reform bygger på denatt en som
nuvarande länsstyrelsemodellen dvs. dagens länsstyrelse minskad-
med dels de uppgifter förs till självstyrelseorganöver i enlighetsom

imed förslagen föregående kapitel, dels de ytterligare uppgifter på
förvaltningsrättsligadet området Regionberedningen i avsnittsom

8.4 föreslår överförda till allmän förvaltningsdomstol innebär att-
länsstyrelsen renodlas till statligt regionalt kan kon-ett organ som

sina till sådana uppgifter, naturligt detrörcentrera resurser som
intressetnationella på regional nivå och inte lämpligare kansom

hanteras något statligt Hit hör främst tillsyn ochannatav organ.
uppföljning nationella mål, utvärdering olika slags verksamhetav av

också vad brukar kallas allmän förvaltning, rådgivning,men som
service m.m.

En utvecklad samordnad länsförvaltning skulle ligga i linje med
kommit tillde strävanden uttryck 1991 års reform påsom genom

detta område och därefter vidareutvecklatshar läns-attsom genom
konkurrensområdetstyrelserna har fått uppgifter på och rörande

regionala administrationenden stöd för bostadsñnansier-statensav
ingenz. utvidgningDen länsstyrelsens uppgifter, innebär attav som
länsstyrelsen från den juli1 1994 har det regionala föransvaret
jämställdhetsfrågor3, också principresultat denär harett av som nu
nämnts.

modell bygger påDenna den bantade länsstyrelsen i enlighet
vad beskrivits,med har med den skillnaden myndig-attsom nyss

heten tillförs vissa ytterligare uppgifter i liggerdag på andrasom
statliga samordningsåtgärd framhållitsEn harorgan. som som na-
turlig i sådant perspektiv föra in skogsvårdsstyrelserna iärett att
länsstyrelserna. Andra detta uppgiftsområde naturligen hörattanser
hemma i regional myndighet Ocksågrön det gäller arbets-nären
marknadsområdet har länsarbetsnämndens inordnande i länsstyrelsen

frågordiskuterats. behandlas i följande.Dessa detnärmare
i organisation samordna olika uppgifter tidigareAtt störreen som

på skilda innebär till viss uttunninghar legat sektorsorgan del en av
auktoritet finns inomden sakkunskap och sådantettsom organ ge-

de uppgifter förs skall konkurreraöverattnom som om resurser

1 bil. 20, 237.Prop. 199192:100 NU rskr.
2 1992932172, 20, rskr. 237.Prop. BoU
3 199394447, AU rskr. 290 och 291.Prop. 17,

,,,,
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samordnandeinom denallt timismedoch annatutrymme myn-som
sektorsintressenter,från olikakritik framförtsSådan hardigheten.

med inordnandeti sambandRiksförbundLantbrukarnast.ex. av
ligger naturligtvisdettai länsstyrelsen 1991. Ilantbruksnämnden

speciella synpunkter intenäringensför denockså att egnaoroen
organisa-effektivt i samordnadlikaföras framkunnakommer att en

till viss del kanskeolika ochmellanuppstår konkurrenstion; här
de nackdelaremellertid framhållasbörintressen. Härmotstående att

avvecklingenjust resultatbefaradesstundom ett avsom avsom
uppstått.inte hailantbruksnämnderna stort sett synes

och länsstyrel-självstyrelseorgansammanslagnalösning medEn
länsdemokratiskaiförts på tal de sträv-tillfällenvid någraharser

Regionberedningen förordar intei kapitelbeskrivitsanden, som
analysen har klarlagtsvid inledandedet denlösning. Sedandenna

respektivestatliga kommu-hänföras till detböruppgiftervilka som
ställning till i vil-också tagitberedningenansvarsområdet, harnala

hante-hänseende frågai demokratisktvärdeka fall det är att enav
skullekommunalt självstyrelseorgan. Detförinom ettramenras

beredningen har uttalatprincipergrundläggandestrida demot som
statliga ändådeñnieratsdärviduppgifteri frågan,den somsomom

he-länsstyrelsenskommunala sfärenin i denskulle föras attgenom
sammanslageti sådantinkorporeradesla verksamhet ett organ som

vid efter-förvaltningsuppgifter,vissa konkretai fråga. Atthär är en
böra decen-effektivitetsskäl kanfrämstprövning,följande ansesav

inte redovisade bedöm-ändrar dentill kommunernatraliseras nu
ningen.

innebärsektorsmyndighetermed särskildalösningväljaAtt enen
specialisering, vilket kan med-professionalitetprioritering ochav

Samtidigtverksamheten.enskildafördelar densärskilda förföra
i min-nackdelar hållaskritiseradesektoriseringens oftadockmåste

vitaliseringbetydelsen denförringasskall inte hellerVidarenet. av
flera hållframhållits frånharförvaltningskulturer, som ensomav

för olika sektorsorganföreträdaredet mellanpositiv följd möteav
i frågaverksamhetenmedi sambandkommit till ståndhar attsom

länsstyrelseorganisationen.samordnadetill denförtshar över
samordning, innebärsektoriseradsista modellerna, attDen av

samordnasuppgiftsområdenangränsandesektorsexpertis från vissa
åstad-därigenomorganisation förförinom attgemensamenramen

fält vadkraftsamling större änspecialiserad överkomma ett somen
miljöområdet. Det ärmöjligt, på delarvarithade t.ex. avannars

minst påintebetydelseökademiljöfrågornasljuset justbl.a. i av
myndighetbilda gröntankarnaregionala planet,det att ensom
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varifrånskall Beroende på dessa idéer kommit i det enskildases.
fallet, har innehållet också kommit skifta beträffande sådanatt en

myndighetstänkt ansvarsområde. Debatten har inte enbart frå-rört
miljöområdet, harpå också trañksektorn. Detutan avsett t.ex.gor
framhållits hanteringendå frågorhar kommunika-röratt av som

betydelse för den regionala utvecklingentioner ochär stor attav
samordnat inom regionden därför bör ske och mellan olika tra-en

främst och järnvägstrañk.ñkslag, väg-
Med den sist diskuterade modellen undviks den sektorise-rena

samtidigtringens nackdelar drar vissa de för-nyttasom man av av
ligger i organisation.delar samordnande går misteAttensom man

positiva effekter följer övergripandede samord-som av en meraom
antingen i länsstyrelseorganisationen påning, det sker eller något

splittringdock uppenbart. En sådan ansvarsförhåll-sätt, ärannat av
på den regionala nivån skulle kunna få besvärande följder.andena

valet mellan de beskrivna lösningarna bör, i enlighetI mednu
redan har uttalats, tanken på sammanslagning läns-vad som en av

regionalt självstyrelseorganstyrelsen och helt avvisas. låtaAttett
genuint statliga uppgifter,sådant ha handett t.ex. att ut-omorgan

tillsyn kommunal oförenligtoch kontroll verksamhet,över äröva
principer ligger till grund för Regionberedningensmed de som syn

frågor.på dessa
enskilda sektorsmyndigheters bildaAtt förstärka roll och att nya

framstår mindre lämplig lösning,sådana organ som en som snarare
skulle förstärka de regionala samordningsproblem iredan dagsom

Ävenbesvärande. modellen med sektoriserad samordningär om
inte medför lika påtagliga nackdelar sektorisering,som en ren

elfektema så negativa, det klart konstaterasskulle dock kanattvara
olycklig gå. Regionberedningen avvisardet vägatt attvore en av

principiella skäl därför också den modellen.
lämpligaste lösningen förefaller någon form speciali-Den vara av

och renodlad länsstyrelseorganisation, i vilken viktiga statligaserad
regional inomuppgifter samlas för hanteras förnatur attav ramen

organisation möjligheter till översiktoch med de ochen samma av-
vägning olika intressen, sådan modell innebär.mellan som en

Regionberedningen förordar därför utveckling 1991 årsen av re-
Iänsförvaltning i kombination medform med samordnad renod-en

ling länsstyrelsens verksamhet.av
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länsstyrelsenin iförasbörUppgifter som

länsstyrelsenutanförliggeri daguppgiftervilkagällerdetNär som
inledningsvis konstate-dit kanförasframtiden bör överisommen

skatteför-införaåteraktuelltintehuvud är attdet över tagetattras
förskatteavdelningentillSkäletlänsstyrelsen.i att nuvaltningen
skapafrämstlänsstyrelsenfrånavskildes attsedantio år varsnart

ochenhetligaochorganisation med klararakenkel och ansvars-en
detökaangelägetbefogenhetsförhållandenl. ansågs detVidare att

verksamhet.skatteförvaltningensinflytandet övermedborgerliga
detaktuellinte närhellerlänsstyrelseni ärinkorporeringNågon
lik-områdeninomförvaltningsverksanrhetregional avgäller annan

kronofogdemyndigheten,Härmed somkaraktär.nande t.ex.avses
länsstyrelsen.underställdavseendeni vissatidigare var

skogsvårds-främstsammanhangi detta motsigriktarIntresset
diskuteraslänsarbetsnämnderna. Dessaocksåstyrelserna motmen

verk-regionalfinns ävenDärutöverföljande.i det annannärmare
in iförabli aktuellperspektiv kanframtida attisamhet, ettsom

länsstyrelsen.

Skogsvårdsstyrelserna

beslutettillanslutningiskapades näraSkogsvårdsstyrelserna om
verksamhetDeras1900-talet.i börjanskogsvårdslagenförstaden av

stöd-utbildningrådgivning,inriktad på samtbörjanfrånredanvar
ocksåfickdeskogsägamaserviceverksamhet gentemotoch men
1940-börjanskogsvårdslagstiftningen. Ienligttillsynsuppgifter av

myndighet påstatligcentralSkogsstyrelsentillkomtalet ensom
tillsynuppgift utövatillbl.a.hade attSkogsstyrelsenskogsområdet.

statligainteDessaverksamhet.skogsvârdsstyrelsernas varöver
statligmedoffentligrättsligaformmyndigheter, organutan aven

Enverksamhet. sär-sinförfrånbidragmedochöverinsyn staten
verksamhet.derasregleradelagstiftningskild

Skogsvårdsstyrelsernaförstatligadesriksdagsbeslut 1981Genom
hostillgångarallavederlagdärtillanslutning övertog staten utanI

blevSkogsstyrelseninnebarBeslutetskogsvârdsstyrelserna. att
skogsvårdsstyrelserna.förchefsmyndighet

1 198485:55.Prop.
2 295.25, rskrJoU1980812136,Prop.
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Det finns skogsvårdsstyrelse i varje län. Länsjägmästaren ären
myndighetenl.chef för Skogsvårdsstyrelserna i Kristianstads och

Malmöhus län har kansli. Motsvarande gäller skogs-gemensamt
vårdsstyrelserna i Stockholms och Uppsala län. Att skogsvårdssty-
relserna i Malmöhus och Kristianstads län i skrivelse tillen reger-
ingen i oktober 1993 hemställde de skall slås ochattom samman

framställningen sedermera överlämnats till Regionberedningenatt
har redan i avsnittnämnts 1.2 ovan.

Skogsvårdsstyrelsen skall särskilt bl.a. följa skogsbrukets utveck-
ling vidtaoch eller föreslå lämpliga åtgärder för främja skogs-att
näringen, bedriva rådgivning och lämna information i syfte att
främja rationellt skogsbruk och biologisk mångfaldett be-samten
sluta statligt tillstöd skogsbruket.om

Skogsvårdsstyrelserna har distriktsindelning med lokaltgenom en
stationerad personal påtaglig tillnärhet dem verksammaären som
inom skogsnäringen.

Förutom myndighetsuppgifter sig skogsvårdsstyrelsernaägnar
uppdragsverksamhet riktad till andra myndigheter, kommuner, or-
ganisationer, företag och enskilda skogsägare.

Skogsvårdsorganisationen har 1 500 anställda, motsvarandeca ca
200 årsarbetskrafter1 augusti 1994. Organisationen har under

199394 genomgått förändringar. Antalet anställda har mins-stora
kat, liksom antalet skogsvårdsdistrikt. Av skogsvårdsstyrelsernas
personal tjänstgör 1 3 på de regionala kanslierna och återståendeca

2 iden3 lokala distriktsorganisationen. Omsättningen för skogs-ca
vårdsorganisationen uppgick 199394 till omkring 060 milj.1 kr.
Finansieringen kom till %70 från avgifter %varav 50 avsåg stat-
liga uppdrag och 20 % övriga uppdrag och till %30 direkt från
anslag över statsbudgeten. Av anslagsverksamheten avsåg 80 %
myndighetsuppgifter.

Utredningen samordnad länsförvaltning ansåg det inteom att
fanns anledning föra in skogsvårdsstyrelsen i länsstyrelsen efter-att

del produktiondess verksamhetstor För densom en av attvar ren
skogliga kompetensen ändå skulle kunna tillgodogöras, föreslog ut-
redningen länsstyrelsen skulle få besluta i viktiga övergripandeatt
skogliga frågor, särskilt rörande markanvändning och naturvård,

1 Föreskrifter skogsvårdsstyrelsernas organisation och uppgifter finns i förord-om
ningen 1993:1272 med instruktion för Skogsstyrelsen och skogsvårdsstyrelserna.
Bestämmelser ledamöter och i skogsvårdsstyrelseersättare finns i lagenom
1990:1496 hur ledamöterna i skogsvârdsstyrelsernaom utses.
2 sou 1989:5 88 a.s.
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iärendenföredra dessadärvid skullelänsjägmästarenoch att
styrelse.länsstyrelsens

utredningenstillsiganslötremissinstansernamajoritetEn av
Lant-mening kan nämnashadeBland demförslag. annanensom

skogsvårdsstyrel-ansåg ävenRiksförbund LRF,brukarnas attsom
förslagutredningenslänsstyrelsen,i deningåborde omnyasen

intemeningenligt LRF:sfullföljdesl. Uppdragsverksamheten var
ville LRFhandförstasamordning. Isådanhindernågot mot en

skogs-jord- ochmyndighet förregionalsammanhållendock ha en
utredningensdeladeRegeringenlänsstyrelsen.utanförbruksfrågor

bedömning
i denskogsvårdsorganisationenframtidaden togsFrågan uppom

19933. skogspolitiska kom-1990 årspropositionenskogspolitiska
iorganiserasbordeskogsvårdsstyrelsernaföreslagitmitté hade att

24. avvisadeKommittén22för dagensställetiregionertio en
ansåg5Departementschefenlänsstyrelserna.medsammanslagning

möjligt åstadkom-såangelägetsigföri och snartdet att somatt var
kommitténsochorganisationsstrukturregional attrationellma en

Med hänsyntilltalande.regioneri tioindelningförslag varenom
olämpligtdockdetarbetepågående attRegionberedningenstill var

Detenligt förslaget.regionindelningenbindastadietpå detredan
skogsvårdsorganisa-framtidadeni ställetansågsnaturliga attvara
Regionberedningensförinomutredas ävenskulletionen ramen

sinaberedningen lämnatdessanstå tillfickfråganocharbete att
inom deniangelägnaframhöll detDepartementschefen attförslag.

effektivtochbättremyndighetsorganisationen påframtida ett mer
myndighetsuppgifterstatligaolikasamordningtill ståndfåsätt aven

med deharfrågorgällerminst detnivå, inte närregionalpå som

1 198889:154 72Prop. s.
2 skogsvårdsstyrelseninföra19899013019, smotionEn24. attA. omprop. s. - slål98990:Bo23, mmotionliksom attriksdagen,avslogslänsstyrelsen omi enav

ocksås-motionen hadeEnligtskogsvårdsstyrelsen.ochlantbruksnämndensamman arbetakunnaFörsamhällsbyggandet.iuppgifterviktiga attskogsvårdsstyrelserna
länsstyrelsen.ingå i dendärförmåste desamhällsplaneringsregistret nyahelaöver

varandra.sammanvävda ijordbruksfrågornaochskogs-framhölls det, ärDessutom,
skogsvårds-ochlantbruksnämnderförlängningen denibordem-motionenEnligt av

râdgivningsverksam-liksom denverksamhetenaffärsmässigabedrivna renastyrelser
dåmyndighetsutövning skulleKvarvarandehuvudmän.till andraförasheten över

länsstyrelsen.i deninordnaskunna nya
3 1992932226.Prop

framtida4 1992:111, DenSOUoch2000-talet,Skogspolitiken inför1992:76,SOU
skogsvårdsorganisationen.

5 84A. prop. s.
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näringarnaareella framhöllsgöra. Det också viktigt inte-att attvara
de naturvårdsfrågor har anknytning till dessa näringar in-grera som

sådan myndighet. Skogsvårdsorganisationens lokala förank-om en
ring obyråkratiskaoch arbetssätt sades tillgångutgöra måsteen som

tilltas vara.
propositionenI föreslogs skogsvårdsorganisationens frö- ochatt

plantverksamhet skulle bolagiseras från den januari1 1994.
Riksdagen hade inget erinra vad anförts i proposi-att mot som

tionen.

Till följd 1993 års skogspolitiska beslut har skogsvårdsorgani-av
sationen genomgått llera förändringar. Förutom frö- och plant-att
verksamheten bolagiseratshar har antal andra uppgifter förtsett
bort medan andra, främst avseende och miljövård, har till-natur-
kommit. statliga bidragenDe till skogsbruket, administrerassom av
skogsvårdsstyrelserna, ihar utsträckning avvecklats och denstor

ÖSI,översiktliga skogsinventeringen tidigare sysselsattesom
många planläggareinventerare, har upphört.

I det omställningsarbete i huvudsak har avslutats harsom nu an-
italet anställda skogsvårdsorganisationen minskat från 2 300ca per-

till 500, frö-1 och plantverksamheten oräknad. Antalet lo-soner ca
kala skogsvårdsdistrikt har minskat från 231 till 141. En renodling
har skett regionalade kanslierna.av

överväganden och förslag

Enligt Regionberedningens mening bör skogsvårdsstyrelserna inte
längre hållas åtskilda från den övriga regionala hanteringen deav
myndighetsuppgifter de areella näringarna.rör Den splittringsom
och brist på helhetssyn den nuvarande ordningen leder till harsom
framhållits olikafrån intressenter, då närmast förett argumentsom

hanteringsamlad dessa uppgifter inom för grönen av ramen en
myndighet. Som exempel har här pekats på beslut åtgär-ett att om
der, biotopskydd, fattas skogsvårdsstyrelsen i skogligtsom avser av
hänseende och länsstyrelsen. Det kan sig svårbegripligtteannars av
för fastighetsägare har olika slags mark. anslutningI till 1993som
års skogspolitiska beslut uttalade också riksdagen det äratt ange-
läget på bättre och effektivt fårsätt samordningatt ettman mer en

olika statliga myndighetsuppgifter på regional nivå. Det gällerav

1 199293:JoU15,Bet. 352.rskr.
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göranäringarnaareellade attmedharfrågordeminstinte som
förankringlokalaskogsvårdsorganisationensframhöllsSamtidigt

på.tillgång att ta varasom en
betydelsenockså betonatharskogsnäringen avförFöreträdare

framhållitsharfältorganisation. Detskogsvårdsorganisationens egen
denochverksamhetenför attstyrkabetydandeutgördennaatt en

och där-intressenterberördameddialogförtroendefulltillbidrar en
skogspolitis-förverkliga demedel förverksamt attigenom utgör ett

skogsvårdsorganisa-frånframförtsåsikt harMotsvarandemålen.ka
själv.tionen

påverkarvilketförhållandevis små,skogsvårdsstyrelser ärFlera
följd här-negativt. Somverksamheteffektivtill enmöjligheterna en

kansli. harDetmyndigheter gemensamtvissasamverkar omav
uppnåförskogsvårdsstyrelser attslådiskuteratsockså att samman

iskogsvårdsstyrelsernaintegrationEnrationaliseringseffekter. av
till rättakommadet lättareskulle göra attlänsstyrelseorganisationen

samlade kompetensLänsstyrelsensnackdelarna.påtaladedemed
organi-ochinomdetinnebärblock sammaattgrönt eninom ett

sakområ-olikadesamverka övermöjligheter attstörresation ges
effektivarepåförutsättningarna ettbefrämjar attvilketdesgränserna,

åstadkommadärigenomochproblemuppkommande enlösasätt
uppgifter.aktuellahanteringrationellare av

landshövdingenframhållasockså attsammanhangdettaikanDet
respektive läniskogsvårdsstyrelseniordförandei dag ärredan

utförskanslifunktionendenlän;Malmöhusi gemensammaförutom
så-detochlänKristianstadsi attskogsvårdsstyrelsenfalleti det av

ochlänsstyrelsenmellankopplingnärafinnsredanledes ennu
skogsvårdsstyrelsen.

bolagise-plantverksamhetenochlänsövergripande frö-denSedan
verksamhetenproducerandedendel cabetydandehar av -rats en

skogsvårdsor-frånbortförtsomsättningensamladeden%14 av -
intesåledesutgörverksamhetendenFörekomstenganisationen. av
detinkorporering, sombeaktansvärt motlika argument enlängre ett
denövrigtförRegionberedningen attgjort.hakan ansertidigare

rådgiv-ochmyndighetsutövningsammanblandningennuvarande av
verk-skogsvårdsstyrelsernaspräglarninguppdragsverksamhet, som

ochbörfunktionerskildaundvikas. Dessa separerasbörsamhet,
förbortföraskanmyndighetsutövning,inte utgörverksamhet, som

ellerområdenandrapåskettharliksombolagiserasantingen -att -
själv.skogsnäringenpåstället läggasi

1 52.199394:JoU15Bet. s.
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Regionberedningen kommer för sin del således till den slutsatsen
skogsnäringen inte kanatt så speciell, de frågoranses attvara som

på regional nivå berör den och är hänföra till vadattsom som
ligger inom ansvarsområde inte börstatens hanteras inom förramen
den samordnade länsstyrelsen på sätt falletärsamma som numera

det gäller denär ärenden tidigare handlades lantbruksnämn-som av
derna. Tvärtom beredningen erfarenheterna den reformattanser av

genomfördes den 1 juli 1991 måste bedömassom goda och attsom
det inte finns någon anledning till antagande positivaatt samma
effekter inte skulle bli följden också inlemmande skogs-ettav av
vårdsstyrelsen i länsstyrelsen.

Ett inordnande skogsvårdsstyrelserna i länsstyrelserna skulleav
göra det möjligt få till stånd väsentlig kraftsamlingatt när deten
gäller samhällets insatser på naturvårds- och miljöövervaknjngsom-
rådena. Ett enhetligt för kulturmiljö- och naturvårdsfrågoransvar
skulle uppnås på det regionala planet, inom för den samord-ramen
nade länsstyrelseorganisationen. Begränsade skulle därige-resurser

kunna användas på effektivt och ekonomisktett rationelltnom mera
sätt.

Genom den lösning här har förordats vinner de fördelarsom man
från samordningssynpunkt, har legat till grund för olika önske-som
mål inrätta myndighet.grönatt Härtill kommer de positivaom en
effekter anknytning till länsstyrelsens övriga verksamhet försom en
med sig vid avveckling det hittillsvarande sektorsorganeten av
skogsvårdsstyrelsen. I motsvarande mån undviks de nackdelar som

modell med sektorsamordning skulle ha medfört denen vägen,om
vilket har avvisats i det föregående, i stället hade valts. För dem

verksammaär inom skogs- och jordbruket innebär inord-som ett
nande skogsvârdsstyrelsen i länsstyrelsen den fördelen, de tillav att
skillnad från i dag endast behöver ha kontakt med regionalen myn-
dighet.

integreratEtt grönt block inom för den samordnaderamen
länsstyrelsen skulle bättre förutsättningar för på tidigtge att ett sta-
dium i olika beredningsprocesser låta skilda brytassynsätt mot var-
andra och därigenom det lättaregöra lösa konflikter mellanatt na-
turvårds- och produktionsintressen på det skogliga området. Genom

ömsesidigt och fruktbart samarbeteett mellan lantbruks-, skogs-
bruks- och naturvårdsansvariga tjänstemän i länsstyrelsen ges en
god grund för utbyte erfarenheter över de traditionellaav ansvars-
områdenas gränser, vilket skulle bidra till allmänt berika denatt re-
gionala hanteringen frågor miljönrör och de areella näring-av som
arna.
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områd-skogligapå detbetydelseverksamhetenslokalaDen stora
distriktsnivåPåbetonas.gångsammanhang äni dettabör enet

intressenkommunalalokala ochmedkontakterförligger ansvaret
lokalai detdeltarandraochskogsägareinformation tillföroch som

förankring dennalokalmed art,Fördelarnaskogsbruket. somaven
mellanrelationenpräglarförtroendeför detgrundviktigär somen

måste be-skogsvårdsorganisationen,ochföreträdareskogsnäringens
kanerfarenheterDelänsstyrelsen.integrering medvid somenvaras

torde dessutomslagdettaorganisatorisk strukturvinnas avenav
länsstyrels-samordnadedelar deninom andranyttiggöraskunna av
omfattandei dagövrigt redanförförekommerverksamhet. Därens

gäller,Dettalokala planet.detpåintressenterolikamedkontakter
såvälfrågor rörverksamhet,blocketsdet grönasåvitt somavser
andraochdjurskyddlivsmedelskontroll,ñske,jakt ochlantbruk,

kulturmiljövård. En-miljövårdlivsmiljö ochfrågor,veterinära som
sammanhållenregionaltmening börRegionberedningensligt en

medenlighetiåstadkommaskunnaareella frågornadehantering av
förändring behöversådanföreslagits här,har attvad utan ensom

synpunkt.organisatoriskfrånsvårigheternågra störremedför
aktu-kanlänsstyrelseniblockgröntsamlatFörekomsten ettav

medborgarinñytande överförforumsärskiltfråganalisera ettom
i dettakandär. Detbehandlaskommerfrågor samman-de attsom

länsstyrelseinstruktionen8 §möjlighettill denhänvisashang som
inrättalänsstyrelsenfårföreskrivs därvadEnligterbjuder. som

bestämdainomfrågoruppgift avgöramednämnder ansvarsom-att
styrel-länsstyrelsensnämndi sådanLedamöterna utsesråden. aven
begärstyrelselänsstyrelsensordförande. OmLandshövdingen ärse.

ordförande.någonförordnadockregeringen attfårdet, varaannan
tillräcklig förordningmening dennaärRegionberedningensEnligt

till påver-möjligheterochinsynsärskilda kravdetillgodoseatt
frågordehanteringengällerdetställas närkan somkan, avsom

aktuella.här är

Länsarbetsnämnderna

arbetsfönned-offentligadå den1940tillkomLänsarbetsnämnderna
Någraledning.statligunderställdesprovisorisktlingsverksamheten
varvidverksamheten,omorganisationvissgjordesdärefterår aven

nämnderna.iordförandeblevallmänhetilandshövdingarnabl.a.
de-förstatligadesarbetsförmedlingsverksamhetenoffentligaDen

Arbetsmarknadskom-dåvarandeombildadesDärvid1948.finitivt
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missionen till Arbetsmarknadsstyrelsen AMS och länsarbets-
nämnderna blev under styrelsen lydande statliga länsor-permanenta,

gan.
Länsarbetsnämnden länsmyndighet förär allmänna arbetsmark-

nadsfrågor och har särskilt leda, samordna och utveckla denatt
arbetsmarknadspolitiska verksamheten i länet och enligt AMSatt
föreskrifter hjälpa AMS i totalförsvaretKdess verksamhet i Lands-
hövdingen ordförandeär i länsarbetsnämnden.

Under länsarbetsnämnderna 380 arbetsförmedlingar medsorterar
filialer25 och 100 arbetsmarknadsinstitut filialer.med 15 Arbets-ca

marknadsinstituten har till uppgift vägledning, arbets-att genom
prövning, arbetsträning och andra arbetsförberedande åtgärder ge

tillstöd handikappade och vissa andra arbetssökande behöversom
hjälp för få arbete.att

Arbetsmarknadsverkets budget 199293 omslöt drygt miljarder70
kr. %Därav avsåg 46 kontantstöd. 560 000 fick ersättningpersoner
från arbetslöshetskassa och 120 000 ñck kontant arbets-personer
marknadsstöd. %23 utgifterna avsåg utbildning, 16 % syssel-av
sättningsstöd, %8 åtgärder för arbetshandikappade, %4 arbetsför-
medling %och 2 yrkesinriktad rehabilitering. Antalet anställda in-

Arbetsmarknadsverkets organisation uppgick till 11 100 var-om ca
drygt 000 till följd1 tillfällig personalförstärkning.av av

Länsarbetsnämndernas organisatoriska hemvist inte föremålvar
för någon egentlig diskussion i samband med 1991 års länsförvalt-
ningsreform. Utgångspunkten någon förändring därvidlagattvar
inte skulle ske.

överväganden och förslag

Regionberedningen har i avsnitt 7.3 avvisat helt eller delvis in-ett
ordnande i regionalt självstyrelseorgan uppgifter i dagett av som
ligger på länsarbetsnämnden. Inte heller det gäller den disku-när nu
terade modellen, överföring till den renodlade länsstyrelsen,en nya

beredningenkan ñnna sådan åtgärd skulle medföra några på-att en
tagliga fördelar. Aktuella uppgifter torde, från eifektivitetssynpunkt,
inte kunna hanteras någonbättre länsarbetsnänm-änannanstans av
den. Enligt Regionberedningens mening finns det således ingen an-
ledning föreslå uppgifter förs från länsarbetsnämnden tillöveratt att

1 organisation framgårLänsarbetsnämndernas och allmänna verksamhet förord-av
instruktionningen 1988:1139 med för Arbetsmarknadsverket.
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skulle integreras i läns-mindre hela nämndenlänsstyrelsen, än att
styrelsen.

Samordningsfrågor1.2

uppgiftenLänsstyrelsen börSammanfattning: attges som
driva myndig-initiativ till ochkraft i länsammanhållande ett ta

inom länsstyrelsensinsatserhetsövergripande ansvarsom-som,
oegentlig-eller andraåtgärder brotttillsyn ochråde, motavser

före-verksamhet hardenexempel kan nämnasheter. Som som
för det s.k. krogsa-län inomi Stockholmskommit bl.a. ramen

neringsprojektet.
förändringinnebär ingenharVad sagts av nuvaran-som nu

områden.på berördahuvudmannaskapde

Ökad inom länsamordning ett

brister det gälleri dagframhâllits, finns det närredan harSom
olikahandläggsrörande frågoruppgiftersamordning som avav

statliga, inom län.myndigheter, främst ett
problem detta slag,till medförsöka komma rättaEtt sätt att av

aktuell inordna iinteverksamhetmyndigheter ärrör attvarssom
initiativdesektorsamordnandei ärlänsstyrelsen eller ett somorgan,

insatserharStockholms län ochi främsttagitshar avsett avsom
Krogsaneringsprojekt-liknande.krogsaneringsproj ekt ochtypen

enligt följande.sammanfattaskanet
landshövdingeninitiativvåren 1993inleddesVerksamheten av

projektetgrundidéerna medlänspolismästaren. Enoch attvarav
myndigheters arbetekommunalastatligaflera såvälsamordna som

ekonomisk brottslighet, svartmisstankarbakgrundmot ar-omav
inombrottslig verksamhetsvarta löner ochbetskraft, res-annan

diskriminering.olagabl.a.taurangbranschen,
för olikainbjöd länsstyrelsenförstaSom representanterstegett

överläggningar.restaurangnäringen förinblick imedmyndigheter
Skattemyndigheten, kronofogdemyn-polismyndigheten,Dessa var:

miljöförvaltningen,yrkesinspektionen, brandförsvaret,digheten, so-
Diskrimineringsombudsmannen. Dennaochcialförvaltningen grupp

och länsarbetsnämn-företrädare för tullenutökats medhar senare
den.
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ledningsgrupp tillsattes,En med för länsstyrelsen,representanter
polisen Skattemyndigheten. Varje myndighetoch anmodades där-
efter meddela eventuella missförhållanden till ledningsgruppen.att
På grundval inkomna uppgifter har förteckningupprättatsav en

intressantade i sammanhanget i länet. Föröver mest restaurangerna
följa inkomnapå bästa tips inrättade polisen särskildsättatt upp en

restaurangpatrull
.

verksamheten enligtResultatet har, länsstyrelsens redovisning,av
överträifat inledningsvis förväntas.vad kunde Bl.a. harsom upp-

bokföringsbrott krympningtäckts verksamheten, momsfusk,av
anlitande svart arbetskraft och utbetalning svarta löner,av av

oegentligheter vid inköpbeskyddarverksamhet och serveringsamt
alkoholhaltiga drycker.av

följd vad uppdagats återkallade länsstyrelsenSom 37en av som
samtidigtserveringstillstånd under 1993 64 varningar meddela-som

ytterligare ingripandendes. flertal har skett under 1994. Sam-Ett
krogsaneringsperiodemmanlagt har under 80 återkallelser och

ansökningar serveringstillståndvarningar meddelats. 120111 om
avslagits. jämförelse kan under årenhar Som 1986-1992nämnas att

genomsnitt återkallelser respektive 26 varningar år meddela-i 9 per
des.

i Stockholms län har i skrivelse till Socialdepar-Länsstyrelsen en
redovisat erfarenheterna krogsaneringsproj ektet. Mottementet av
därav hemställde länsstyrelsen regeringens bemyndig-bakgrund om

regionala för samordningenande på det planet mellanatt ansvara
myndigheter i första hand beträffandeberörda restaurangverksam-

heten i länet.
anledning skrivelsenMed beslöt regeringen uppdra åtattav

samtliga länsstyrelser vidta åtgärder för på det regionala plan-att att
insatser mellan berörda myndigheter till-samordna det gällernäret

restaurangbranschen. Länsstyrelserna bör den 31senastsynen av
till Socialdepartementet redovisadecember 1995 åtgärder och erfar-

från uppdraget.enheter
Krogsanering har härefter kommit genomföras i andraävenatt

ÖrebroStockholms, bl.a. och Uppsala län.län än
kontroll restaurangnäringendet gäller har Läns-Förutom när av

nyligeni Stockholms län också kartlagt förekomstenstyrelsen av
sjukförsäkringssystemen.ersättningar inom lönegaranti- ochdubbla

SAMKO-undersökning redovisades idenna s.k. slutetResultatet av
sammanfattas enligt följande.maj 1994. hela kanDetav

lönegarantinsberättigade till s.k.Samtliga personer som var upp-
perioden januari-november 1993 kontrolleradessägningslön under
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försäkringskassans utbetalningar. 500 hade samtidigtmot personer
erhållit ersättning från båda håll. Enligt länsstyrelsens undersökning

uppgivithar 150 de erhållit ersättning från försäkrings-attpersoner
kassan. innebär således %Detta 70 de 500 lämnat oriktigaatt av
uppgifter. Fuskandelen %därmed 7 hela den ak-motsvarar ca av
tuella gruppen.

På grundval undersökningsresultatet har länsstyrelsen uttalatav
i huvudsak följande.

individfrågor tillAntalet försäkringskassan kommer ökas föratt
minska möjligheten slinka igenom. Bestämmelserna i sek-att att

retesslagen 1980:100 och datalagen 1973:289 hindrar dock en
systematisk överföring uppgifter från försäkringskassan till läns-av

drasstyrelsen. Härav kan slutsatsen sekretess inte bör gälla mel-att
lan myndigheter betalar bidrag eller ersättningar behöv-utsom som

samordnas.er
för SAMKO-projektetInom undersöks också förekomstenramen

missbruk socialbidrag i kombination med lönegaranti. Denavav
undersökningen inte avslutad. fältprojektEtt med avsiktär ännu att

kartlägga missbruk sjuk- och förtidspensionförsöka har ocksåav
inletts. Vidare planeras eller flera studier avseende missbruken av

manipulation folkbokföringen.bidragssystemet genom av
olika operationernaFör samordna de har bildats särskildatt en
samordningorganisation, SAMEB ekonomisk brottslighet.mot

organisationerförutom olikaTotalt deltar, slag fackföre-t.ex.av
ningar kommunala förvaltningar, f.n. statligaoch 19 myndigheter
i arbetet.

detta sammanhang kan ocksåI regeringen i aprilnämnas 1994att
Riksrevisionsverket i uppdrag kartlägga omfattningenattgav av

fusk med förmåner och bidrag karaktär.socialav
Vidare kan lönegarantiförordningenändringnämnas att en av

1992:501 genomförts från den juli 1994, innebörd1 läns-attav
instyrelsen skall sända uppgifter till försäkringskassan rörande per-

Åtgärdenhar lönegaranti. tillsyftar förhindra deatt attsoner som
får lönegaranti klassas arbetslösa hos försäkringskassan.som som

inledningsvisDen nämnda kontrollen restaurangnäringen har,av
också framgått länsstyrelsens skrivelse till Socialdeparte-som av

bedrivits på informell gäller det s.k.väg. Detsamma SAM-mentet,
KO-projektet. Länsstyrelsen har inte befogenhet någonutövaatt
form befälsrätt i förhållande till skatte- eller kronofogde-t.ex.av
myndigheten i länet. Däremot länsstyrelsen länetsär högsta polisor-

Länsstyrelsen för polisverksamheten i länet och hargan. ansvarar
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polismyndigheterna iverksamhet bedrivsdentillsyn över som av
länetl.

effekternaåtgärder inom län och däravEventuellt samordnade ett
personligautsträckning förhåll-i beroendeför närvarandeär stor av

frånvaron for-länsledningens förmågai formanden att trots avav
myndighet-med andra berördabefogenheter kontaktermella genom

kontroll den be-agerande det gällertill stånd samlatfå närett aver
iLänsstyrelsen Stockholms länbör,rörda verksamheten. Det som

skrivelse till Socialdepartementet,i sin övervägasockså har efterlyst
länsstyrelseorganisation bör lin-förinte inomdet ramen en nyom

sarnverkansför-utformatnågot konsekventtillgång till ett meranas
för verksamhetendärför det formellafarande ansvaretattutan-

liknande slag.åtgärder detta ochdet gällerflyttas näröver av-
medlemskapet ianledning det svenskaRegeringen har, med av

budgetproposition uttalati årsEuropeiska unionen EU, 1995 att
samverkan iñmls ökat behovdelför länsstyrelsernasdet ett av

frågor arbetsuppgiftermedförEU-medlemskapetövergripande nya
regeringen,innebär, enligtuppgifterlänsstyrelserna. Dessaför att

till fullo,tillvaratastvärsektoriella arbetssätt kanlänsstyrelsernas
olika samhällssektorer.inom flerakompetensde hareftersom

överväganden förslagoch

och riktade in-redovisade samordnadeErfarenheterna deav ovan
visar klartbedömas alarmerande. Demåste att oegent-satserna som

tidigare intei omfattningolika slag förekommerligheter en somav
visar ocksågivetvis inte Deoch kanvarit kändhar accepteras.som

varit frågankaraktär det här har ärinsatser denatt omsomav
i genomförda projektändamålsenliga. Effektiviteteneffektiva och

bedrivas i fastare form ochverksamheten kundedock ökaskulle om
personliga och andradel beroendetill avgörandeinte meravvara

enskilda fallen. så-förhållanden i de Enoförutsebaramindreeller
inte skulleockså leda till insatserordning skulledan att som annars

Enligt Regionbered-genomfördes.till stånd verkligen ocksåkomma
ändringarmening det därför behovningens finns att avav genom

1 förregional polischef och1984:387. Länspolismästarenpolislagen6 § är svarar
polisför-enligt polislagen ellerlänsstyrelsenuppgifter skall skötasde avsom
polisför-föreskrivet; 5 § första stycketinteordningen 1984:730, ärannatom

frågor polisledninginte fârlänsstyrelsens styrelseordningen. Att avgöra avsersom
länsstyrelseinstruktionen.framgår 13 § andra stycketi enskilda fall, av

2 199495:100 bil. 14.Prop.
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möjligt länsstyrelsendet förnuvarande regler göra att som samman-
myndighetsövergrip-initiativ till och drivakraft i länhållande ett ta

den inriktninginom olika samhällssektorer medinsatserande som
restaurangnäringengäller kontroll ochvarit fallet det denhar när av

förekommit främst ilönegarantimedel, harutbetalningar somav
till insatser också genomförs påoch dessaStockholms län, att attse

lämpligt sätt.
framställningen frånmed anledning Läns-beslutRegeringens av

tillsyndet gällerStockholms län överi närstyrelsen restaurang-
försöka kommadet gällerpåbranschen vägen närär attgott stegett

Ytterligare åtgärder behöver dockolika slag.med fusktill rätta av
vidtas.

framfört kritik denStockholms län harLänsstyrelsen iBl.a. mot
i stället för länsstyrelseninnebär kommunernaförändring attsom

serverings-i ärenden rörandebeslutandejanuari 1996från den l är
tillståndl. berövasinnebär länsstyrelsenlänsstyrelsen dettaEnligt att

nödvändiga för verksamheten.verktygde ärsom
i lagstiftningsärendet.kända redandennaSynpunkter art varav

följandez:framhölls bl.a.alkohollagenpropositionen till denI nya
Övervakning i hand kom-ordning normalt förstanykterhet och är enav

framgår § socialtjänstlagen. Ivilket bl.a. 11angelägenhet,munal av
polisens insatser personellaockså vid sidanfinnskommunerna resurs-av

Gesbetydande lokalkännedom.ändamål och dessutomför detta ener
kandirekta restaurangkontrollenför denhuvudansvaretkommunerna

verksam-till socialtjänstens uppsökandenaturligt knytauppgiftdenna an
öka vidmotivation för tillsyn börKommunenshet. restaurangerna enav

tillstândsgivningen.kommunalisering av
primära till-länsstyrelsens rollbetonades utövaSamtidigt attatt

råd i deras verk-biträda kommunerna medochinom länen attsyn
regional samordnarehindrar länsstyrelsenintesamhet att avagera

Någrarestaurangbranschen.tillsynsmyndigheter sär-olika gentemot
tilli förhållande kom-för länsstyrelsentvångsbefogenheterskilda

på detta områdeinte motiverade än näransågs dock meramunerna
framhöll vidare denRegeringensocialtjänsten.gällerdet attt.ex.

kommunernaochmellan länsstyrelsen stämmerrollfördelningennya
områden och medgäller på andrai allmänhetmed vadöverens som

länsstyrelsereform.intentionerna i 1991 års
i Stock-Länsstyrelsenvidare denpropositionen noteradesI av

krogsaneringoperationmedverksamhetenbedrivnaholms län
effektiv. länsstyr-Attvisat sig mycketdennauttalades attsamt vara

1 rskr. 106.199495139, SoUProp.
2 75.A. prop. s.
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uppfattning i fortsättningen bör prioriteraenligt regeringenselserna
samordnad regional tillsynsverksamhet framhölls ock-denna typ av

alkohollagenl.i riksdagsdebatten angåendeså
iRegionberedningen vill här tillägga kommunerna redan dagatt

operationer därföri länsstyrelsernas olika och detmedverkar att
aktiva till-bygga på det gäller fortsattaplattformfinns näratten

restaurangområdet med den roll-kontrollinsatser påoch ävensyns-
enligt beredning-enligt alkohollagen. kanfördelning gäller Detsom

förstärktinte finnas anledningmening därför att sam-anses enens
i förhållande till andraordningsfunktion länsstyrelsen, förutomför

i hänseende skall rikta sigmyndigheter, formelltstatliga även mot
följer nuvarandevad alkohollagen. Detkommunerna utöver som av

detta område torde sådana bestäm-samarbetet påinformella utan
fortsättningen.ividmakthållas och utvecklaskunna ävenmelser

regioner länSamordning inom större än ett

uppgiftersamordning det gällerökadbehovet närFörutom somav
också samord-olika myndigheter, behövsinom län hanterasett av

olika läns-enskilt län, mellanområdenning inom änstörre t.ex.ett
statliga myndig-och andraockså mellan länsstyrelserstyrelser men

informellVägverket. Påregional verksamhet, vägmedheter t.ex.
bl.a. syftaromfattande samordningsarbete,i dagåstadkoms ett som

administrativade problem de gränsernatill överbryggaatt som
på vissa håll.åstadkommer

Regionberedningens sina överväganden ochredovisarkapitel 9I
administrativa indelningen.förändringar i deni frågaförslag om

samordningsbehoven,bortfaller deländradeGenom gränser en av
aldrig kan dras på såsamtidigt givetdet gränserär ettatt per-men

förmågagränsöverskridande samarbete behövs. Eningetfekt sätt att
lösningartill finna enklagränsöverskridande samarbete ochtill att

viktig admi-komplicerade därförproblempå många gånger är en
vill i sammanhang kort beröraBeredningen dettanistrativ tillgång.

gränsöverskridandebehovetdiskussion förtsden samar-om avsom
tagit sig.organisatoriska uttryck detta hardeoch någrabete somav

samordningsuppgifterlösningexempel på över störreEtt enav
Därvid gällercivila försvarets område.region finns på det att en av

civilbe-civilområdena ocksålandshövdingarna i och ärvart ett av
totalförsvarsmyndighet-civilai krig den högstefálhavare. Denne är

1 19949543 50.Prot. s.
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civilomrâdet. kunna tjäna till ledninginom Detta skullesystemen
för överväganden också det gäller fastare samverkan mellannär en

myndigheten.statligalänsstyrelser och andra regionalaflera
sig olika expertfunktioner,därvid tänkaMan kan t.ex. att som

underlag vad län, fördelaskräver utgörsstörre än ettett som av
Härvid huruvidaolika länsstyrelserna. börmellan de övervägas en

arbetsfördelning skall endast uppgifter gällersådan t.ex.avse som
också beslutsbefogenhet-beredning ärenden, ellertillsyn och omav

till länsstyrelsen.skall föras den aktuellaöverer
samordnad länsförvaltning genomfördes, kon-reformenNär om

länsförvaltningen skulledepartementschefen kunnastaterade att
främst i syftetjäna samarbete länsgränserna,på överstörre attett

områdenolikaupprätthålla specialistkompetens påutnyttja och I
länsstyrelseinstruktionmed harförordningen 1990:151032 §a

innebördjanuari förts in bestämmelse läns-1994den 1 attav enen
sina tjänstemän tillersättning får ställa någonstyrelse mot av en

förfogande för föredragande eller pålänsstyrelses att, somannan
i handläggningen visst ärende ellerdeltanågot sätt, ettannat av en

bör samråda med länsstyrelsenviss ärendegrupp. Att länsstyrelsen
för länen framgåri frågor betydelse båda 35 §i länett annat avav

förordning iDen bestämmelsen 32 §andra stycket nya asamma
gjorts inom regeringskanslietövervägandenresultatett somvar av

sålundabudgetpropositioni årsåtergavs 1993och som
behövs också. En sådansamverkan länsgränsernaEn ökad över sam-

ocksåviktig i enskilda frågor det kan förverkan sättär ettvaramen
rationaliseringskravet och ändå bibehålla ochlänsstyrelserna klaraatt ut-

till specialistkompetens inom olika sakområden. Genomtillgångenveckla
inne-tjänster säljas mellan länsstyrelserna. Detsamverkan kan köpas och

behållsslutliga och för verksamheten dendet beslutetbär ansvaretatt av
Samtidigt erforderliga påenskilda länsstyrelsen. kan den kompetensen ett

upprätthållas tjänstemän placerade vid någrasärskilt område attgenom
övrigaanlitas länsstyrelser.få länsstyrelser av
inte otillåtet för länsstyrelseinnebär dock detDet sagda äratt en

förordna tjänsteman från läns-fortsättningsvisävenatt en annanen

1 fattats civilförsvaret skall upphöraHär skall beslut harnämnas stat-att att somom
räddningstjänst i skallbefolkningsskydd och ställetlig organisation och att vara en

i juliuppgift höjd Förändringen träder kraft den 1under beredskap.kommunal även
199495:7, FöU rskr. 80.1995. Prop.

2 38.Prop. 198889:154 s.
3 i 1986i 1988 års instruktion 1988:971, 37 § andra stycket§ stycketJfr 52 andra

års 1971:460.§ stycket i 1971års 1986:1122 och 40 andra
4 1992932100 bil. 14 73.Prop. s.
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beslutsordning följerenlighet deni medstyrelse för att, som av
i lånande länsstyrelsensfatta beslut denregler,allmänna namn.

berördes också ilänsstyrelsersamverkan mellanFrågan om
länsstyrelserna för budgetåret 1993regleringsbrev tillregeringens
rubriken Uppdrag:underFöljande uttalades,94.

samverka läns-i frågor berör flera län,skall, överLänsstyrelserna som
vid behovanalysera ochför kartlägga,gränsema taatt gemensamma

för klaralänsstyrelserna samverkaVidare börställningstaganden. att
tillgången tilländå bibehålla och utvecklaochrationaliseringskraven spe-

olika sakområden.inomcialistkompetens
regleringsbrev.givits i 199495 årsuppdrag harMotsvarande

till Länsberedningensvidare hänvisaskansammanhangdettaI
översikt-tillgodose dels densamverkansområden förförslag attom

komma till meddels försöka rättasamhällsplaneringens behov,liga
följer mångasamordningsproblempåtaladeredande attavsom

regionala arbetsområden större änhar ärmyndighetercentrala som
Enligt för-samordnade. dettainbördesinte heller ärlänen och som
vilka de berördaområden, inomfastställastatsmakternaskulleslag

fråg-regionalpolitiskt betydelsefullaisamverkaskullelänsorganen
och nå-organiserad samverkan,alltsåskulleFråga vara om enor.

inominte finnasbeslutsmyndighet skulle såledesöverordnadgon
vadmodell frånskiljer sig dennaPå såsamverkansområdet. sätt

mening skul-LänsberedningensEnligtcivilförsvaret.förgällersom
alternativ tilluppfattassamverkansområdenbildandet ettsomav

sammanslagning länen.av
i effekti-Riksskatteverket ledvidarekan nämnasHär ettatt som

ordnad samverkaninfört s.k.juli 1994 harviseringsarbetet den l
för be-inomkronofogdemyndigheterfieramellan två eller ramen

myndigheter till-flerainnebärmyndighetsstruktur. Dettafintlig att
myndigheternasamverkansområde, där ärutgör ett en avsammans

finnas förmyndighet skallsamordningsmyndighet. Hos denna en
skall ocksåadministration. Samarbetetförenhetområdet gemensam

Antaletomfattning.mindreoperativa funktionervissa sam-avavse
till åtta.verkansområden uppgår

inomsamverkantill fråganåterkommerRegionberedningen om
indelnings-överväganden rörandetilli anslutning deregionerstörre

i avsnitt 9.2.frågor, görssom
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styrningen8.2 Generellt denom av

statliga förvaltningen

Sammanfattning: Förutsättningarna regionala förvalt-för den
bestäms bl organisationsutformningenningens verksamhet a. av.

nivå. Frågan bör ställas länsstyrelsens samord-på central om
uppgiftningsfunktion försvåras motsvarande saknas påattav

central nivå.
troligt förstärkning länsstyrelsens samord-Det är att en av

funktioner på den regionala nivån inte kan åstadkommasnande
organisatoriska åtgärder på enbart denna nivå. Den av-genom

ske mellan olika intressen på regionalvägning förväntassom
förmodligen ha sin motsvarighet också på dennivå behöver

vägledning i decentraliseradenivån, dels det be-centrala som
kraft mellan olika sek-slutsfattandet, dels balanserandesom

torsintressen.
Regionberedningens uppfattningbakgrund läns-Mot attav

uppgifter fokuseras på tillsyn och uppfölj-börstyrelsens mera
nationella målen, finns det anledningning de övervägaattav

samarbete mellan regeringendet inte behövs närmareettom
och ämbetsverken.

relativtregeringen bestäm-Grundlagen utövastort utrymme attger
myndigheter regeringen.de lyder under Detmanderätt över som

till gjorts gällande regeringens handlingsut-har från tid attannan
förhållandevisområde skulle dessapå detta snävt,vara menrymme

vunnit sig i samband medåsikter kan inte ha stödanses vare reger-
diskussioner. vidare bi-tillkomst eller under Seingsformens senare

laga 5.
möjligheterna påUtgångspunkten således godaär är attatt cen-

i olikavad sker dag samordna de delarnatral nivå bättre än avsom
statliga förvaltningsapparaten för därigenomomfattandeden att upp-

uppgifterna. gällereffektivare hantering de nationella Dettanå aven
förvaltningsmyndigheterna länsstyrelserna.centralasåväl de som

infinner sig i frågaregionala nivåns utgångspunktFrån den om
Regionbered-styrningen problemställningarstatligaden ett par som

förslag till åtgärder.aktualisera lämna konkretaningen vill attutan
utformningende betingelserFrågeställningarna handlar som avom

förvaltnings-nivå förorganisationen på central skaparoffentligaden
nivå.regional och lokalreformer påpolitiska

lS-OIM13



386 DEN SOU 1995:27STAILIGA SEKTORN

framträdande inslag i utvecklingenEtt den offentliga verksam-av
på regional nivå 1991 årsheten reform samordnad länsför-är om

valtning. reformen betonades länsstyrelsernasI samordnande roll
för offentlig verksamhet regional nivå, några friståendeoch läns-
myndigheter inordnades i länsstyrelserna.

motsvarande förändring vidtogs dock inte påNågon den centrala
myndighetsnivån. organisatoriska lösningen kännetecknasDen där-

idag de intressen fristående förvaltningsmyn-för radattav som en
nivå, nivåndigheter bevakar på central den regionala ligger på

myndighet, nämligen länsstyrelsen.endaav en
Frågan uppstår härigenom länsstyrelsernas samordningsfunk-om

tion försvåras motsvarande funktion saknas på den centralaattav en
nivån. Med de möjligheter centrala ämbetsverk har till inflytan-som

tjänstetillsättningari fråga vid länsstyrelserna och sinde om genom
länsstyrelsebeslut, finns risk de regionalaöverklagarätt attatt en

samordningsfunktionerna försvåras starkt hävdade centrala sek-av
vilka inte för avvägningskravtorsintressen, skerutsätts samma som

regional nivå.på
sektorsmyndigheter tillvaratagivet de harDet är att attsom

intressen, måste möjlighetnationellt utalade ha att ettagera
finns emellertid obalans i den förvaltnings-effektivt Detsätt. en
samordning sektorsintressenpolitiska på kontra attsynen genom
samordning inte sin motsvarighetpå regional har på centralkraven

nivå.
regeringskansliet frågor länsstyrelsernas sektors-Inom är rörsom

Civildepartemen-uppgifter fördelade på antal departement.ett stort
förvaltningsmyndigheterför länsstyrelserna inne-tets somansvar

avvägningar olika sektorsintres-ingen uppgift mellanfattar göraatt
iberedningsförfarande regerings-Genom det ägersom rumsen.

möjligheter till samordning och prioriteringkansliet finns dock
tillfälle synpunkter ochberörda departement får attattatt gegenom

samråda.
förstärkning länsstyrelsernas samordnandetroligtDet är att aven

regionala nivån inte kan åstadkommasfunktioner på den genom
nivå. Frågan intepå enbart dennaorganisatoriska åtgärder är om

regionalolika intressen påavvägning, förväntas ske mellanden som
centrala nivån delssin motsvarighet också på denhanivå, behöver

decentraliserade beslutsfattandet, delsvägledning i det somsom
olika sektorsintressen.kraftbalanserande av

samordning kan åstad-bättre centraldiskuteras hurkanDet en
nivå skall kunnauppgifterna på regionalstatligadeförkommas att

Statsråds-från och till väcktsFörslag hareffektivare.utföras att ge



SOU 1995127 DEN 387STATZIGASEKTORN

beredningen inyckelroll sådant arbete. Frågan hur långtäretten
samordningsådan skall föras. Skall myndigheternas nuvarandeen

ställning bibehållas,organisatoriska eller skall det ske elleren mer
mindre långtgående integration myndigheterna i regeringskan-av
sliet

regeringsskiftetEfter hösten 1994 föredras ärenden rörande
samordningsministern, med placering ilänsstyrelserna Statsråds-av

beredningen. Förändringen kan markering länsstyrel-ses som en av
i samordningshänseende. verkningsfullbetydelse Försernas en av-
olika intressenvägning mellan krävs också de olika sektorer,att

länsstyrelserna har samordningsansvaret för på regional nivå,som
på nivå samordnas i regeringskansliet.centraläven

Ofta bilden länsstyrelsen regeringens förlängdatecknas av som
på regional nivå, och Regionberedningen har framhållit viktenarm

företrädaredenna roll betonas hittills.änatt statensav som mer
hierarkiskaMed den ordning gäller i offentlig förvalt-gängse som

realistisktning knappast förvänta sig den regionaladetär att att re-
åstadkomma samordningkan bättre vadänpresentanten en reger-

ingen förmår.
Regionberedningen ingethar underlag för uttala sig huratt om

framgångsrik reformen länsförvaltningmed samordnad harär, men
i sitt framhållits i tidigare kapitel, fleraarbete, exempel påsettsom

styrning sektorsmyndigheterbehov förbättrad nivåcentralavav
för underlätta för länsstyrelserna på regional nivå klara dennaatt att
uppgift. Exempel finns på bl.a. kommunikationsområdet där lokali-
seringen investeringar i infrastruktur spelas olika regio-ut motav

och lokalt hävdade miljöintressennalt och andra bevarandeintres-

sen.
Ytterligare frågeställning lyftasbör fram beträffande samspeleten

central och regional nivå. år imellan Under har förvalt-senare
ningspolitiska allt framhållitssammanhang starkare betydelsen av

statliga myndigheter utvecklar kompetens sina insatseroch ökaratt
utvärdering, tillsyn, upföljningi fråga och kontroll hur denom av

politikennationellt beslutade förverkligas olika Regionbe-av organ.
viktig uppgiftredningen här för länsstyrelserna på regio-attser en

nivå för uppgift. signal denna Man kan också ställa frågan,svara
tillsynsfunktionerinte också de regional nivå ligger ut-om som

borde inordnas i inteanför länsstyrelserna dessa. Det emellertidär
organisatoriska spörsmål problemet idetta sammanhanget,ärsom

informationsaken gäller skall hand all dentautan somvem om
uppföljningar, utvärderingar i ochdessa resulterar hurm.m.som

information tillolika skall heltäck-de sektorernas vägas samman en
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inrymmer sektoriellberedningens meningEnligtbild.ande en upp-
politis-sektoriellt genomförandeproblemfölj ning ett avsomsamma

samordning.beträffar behovetvadka beslut av
sektorsvisuppföljningsresultatnaturligtDet är rapporterasatt

någonstans böradministrativa nivåerna,uppåt i de en samman-men
regeringskansliet. Detnaturlig plats härför ärärvägning ske. En

satsningar påmotivation i fråganivånsregionalaför denviktigt om
intresseradfinnsuppföljning det därutvärdering och mottaga-att en

re.
styrkraft kanstyrförmåga ochdiskussion statsmakternasI omen

finnsstyrningsmodellframtida ochidetfråga, ansvars-om enman
styrningen statsförvalt-politiskadenförstärkabehov attett avav

centralabeträffande desärskilt aktuellkanskeFråganningen. är
regionala Denderasförekommande falliämbetsverken och organ.

iSveriges inträde EU.aktualitetförnyadfåtthar genom
har dua-ienda länder EuropaFinland deSverige och är ettsom

regerings-litetrelativtmedstatsförvaltningssystemlistiskt settett
självständigt agerandetill delfristående,från dettakansli och stor

grundlagsreglerad i frågasjälvständigheten ärämbetsverk.statliga
regeringenlagtillämpning. övrigt harImyndighetsutövning ochom

möjlighetdepartementschef, täm-enskildintehelhet,i dess attmen
ämbets-såledesRegeringen kanämbetsverken.frittligen styra ge

verksamheter så-inriktadegenerellti frågadirektiv bådeverken om
myndighetsockså beträffandeplanering,budget och enmensom

lagtillämpningfrågasåvida det intesärskilda fall äriagerande om
enskild eller kommun.myndighetsutövningeller motmot

förvaltningsmyndigheternaochregeringenmellanFörhållandet
utredningsbetänk-i fleradiskuteratstio årendeunderhar senaste

tidigarei dethar det skettAllrapropositioner.ochanden senast
statsförvaltningen ochUtredningenfrånbetänkandetnämnda om

förutsätter någraEU-medlemskap inteDäri konstaterasEG. att ett
förvaltningsmodellensvenskaförändringar dengrundläggande av

förvalt-friståenderegeringen ochbeslutsfattande ikollektivtmed
i förhållan-styrmedelha deRegeringen bedömsningsmyndigheter.

för kunnabehöverdenförvaltningsmyndigheterna atttillde som
ocksådärMenEU-inträde ställer. sättskravde ettmotsvara som

ske:så skall kunnaförvillkorbestämda attupp
förvalt-möjligheteri har deregeringen dagbedömer att styraVi att

inom andraliksomi EG-arbetet. Härbehövsningsmyndigheterna som
förvaltnings-säkerställaregeringen, fördockdet attområden krävs attatt

inten-regeringensenlighet medisin verksamhetdrivermyndigheterna
särintressen,sektoriellaverksamheten präglasinte låterochtioner ge-av

myndighetsdirektiv klarttydligariktlinjer ochnormgivning, angernom
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Styr-förvaltningsmyndigheternas verksamhet.förresultatkravmål och
sådantuttryckasmed sådana medel och sätt,ningen måste ske ett att

Vidareutkrävafölja verksamheten ochmöjligtblirdet att ansvar.upp
ansvarsfördelningentydliggöraregeringskansliets sidafrånmåste man

myndighet.ochmellan departement
uppföljning, gransk-förstyrningen också formernaviktig del ärEn av

styrning börverksamhet. Dennamyndigheternasbedömningning och av
påmed kravförinom budgetprocessen,lämpligen kunna ske enramen
inomfortlöpandefullständiga redovisningar,ständig dialog, rapporter

Förvaltningsrevisionen bedöms ökautvärderingarsärskilda områden, etc.
betydelse.i

på samord-aktualiseras kravetbetänkandetfortsättningenI enav
EU-samarbetet. Manfrågor berörsberedningenning vid avav som

införa samord-försiktig meddärviddet,heterbör, att nyavara
effektivitetshäm-ochbli kostnadskrävandekanningsinstrument som

beredningsorgan inomföreslås bl.a. ståendesamtidigtmande. Men
förstärkning den formellaform ochregeringskansliet i någon en av
myndigheter bl.a.ochdepartementsamordningen mellan ettgenom

samrådsförfarande.formaliserat
för regelbundnaforum mötenbör skapasdetVidare sägs ettatt

för-för departementetsdepartementsledning och ledningarnamellan
samordningen agerandetunderlättavaltningsmyndigheter för att av

i EU-frågor.
sin uppfattningbakgrundRegionberedningen attmot avanser,

uppfölj-på tillsyn ochfokuserasuppgifter börlänsstyrelsens mera
samarbetemålen, det behövsnationella närmarening de ettattav

ämbetsverken.regeringen ochmellan
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8.3 Länsstyrelsens styrelse

Sammanfattning: iLänsstyrelsen bör framtiden endast ha ren-
odlat statlig karaktär. Därför bör den inte längre ha några av
landstingen utsedda styrelseledamöter.

Regionberedningen inte ställning till länsstyrelsen itar om
sin roll bör ha styrelse. Skulle sådan inrättas, börnya en en re-
geringen styrelseledamöterna.utse

8.3 Historisk återblick

lekmannastyrelsel.Länsstyrelsen försågs 1971 med s.k. Syfteten
därigenom tillförasden skulle bättre och personkänne-att orts-var

tidigaredom och dess arbete skulle få fastare lokalän ochatt en re-
förankring.gional

landshövdingen,Förutom alltid varit självskriven ordföran-som
de, bestod länsstyrelsens lekmannastyrelse fram till 1977 tio le-av
damöter, fem utsågs landsting och landstingsfria kommu-varav av

och fem regeringen. Därefter denhar bestått 14 ledamö-ner av av
utsedda landstingenalla och de landstingsfria kommunerna.ter, av

Avsikten förändringenmed 1977 genomföra i rikt-att ett stegvar
ning den länsdemokrati de dåvarande regeringspartiernamot som

Ändringeninföra.önskade väntades demokratisynpunktfrånge en
bättre förankring länsstyrelsens beslut hos de politiska partierna.av
Därigenom möjligheternaskulle också till insyn, politisktdebatt och
ansvarsutkrävande bli större.

Enligt instruktionen för länsstyrelsen skulle landstingen till attse
sådana ledamöter valdes in, hade erfarenhet från verksamhetsom

näringsliveti och arbetstagarorganisationerna.
Till början hade lekrnannastyrelserna delta i vikti-allarätt atten

beslut. Men under 1980-talets andra hälft befogenhe-snävadesgare
in delvis följd diskussion iden förts sambandterna som en av som

riksdagens verksledningsbeslutmed s.k. 1987. hade gälltDetta roll-
ifördelningen statliga myndigheter chefernamellan och lekmanna-

tillämpasstyrelserna, korn på länsstyrelserna. Förävenattmen

1 Ordet lekmannastyrelse har, något oegentligt, kommit ianvändas det allmännaatt
språkbruket beteckning på myndighetsstyrelse bestående icke-professio-som en av

tjänstemän i i fråga.nella ledamöter, dvs. andra myndighetenän
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intelandstingsvalda ledamöterna stålänsstyrelsernas del deansågs
regeringen, vilket landshöv-direkt tilli något ansvarsförhållande

beslutsområde för-lekmannastyrelsernasdingarna ansågs Frångöra.
tjänstetillsättningar ochfrågor disciplinansvar,därför bl.a.des om

princip också styrelsebeslutinternadministrativa frågor iandra samt
på utredningsremisser.i fråga om svar

Gällande bestämmelser8.3.2

enligt förordningen 1990:1510 meduppgifterLänsstyrelsens är
tillstånd och behov,länsstyrelseinstruktion följa länets attatt noga

förutveckling befolkningens bästa verkaochfrämja länets samt att
inom olika samhällssektorer fårfastställda nationella målendeatt

för den statligaTill uppgiften hör ocksåi länet.genomslag att svara
myndighet har förinte någonförvaltningen, sär-ansvaretannanom

förvaltningsuppgifter.skilda
beaktande fastställda nationel-skall vidare, medLänsstyrelsen av

statlig, kommunal landstingskom-för ochsärskilt verkamål, att
övergrip-i länet samordnas och efter deverksamhetmunal anpassas
långsiktigregionalpolitiska målen kravet påmiljö- ochande samt en

skall samordna dehushållning med Denoch god naturresurserna.
länsstyrelsens därvidinom ansvarsområde och be-olika sektorerna

betydelse för regionala utveckling-denaspekter ärakta de som av
insatseroch utvärdera inom olikafölja sarnhälls-skallDen uppen.

nationellt samlat regionalt perspektiv.i såvälsektorer ettett som
eller regeringengenomföra hos eller dess myndig-ocksåskallDen

lämpliganödvändiga eller förföreslå sådanaheter åtgärder ärsom
vadutveckling, regeringenlänets underrätta är sär-samt om som

händelser in-viktigt för ochskilt denna få länetatt veta somomom
träffat där.

bl.a. iinstruktionen beslutaLänstyrelsens styrelse skall enligt
miljön regio-viktigare frågor samhällsplaneringen, samt omomom

betydelsefullautvecklingsinsatser åtgärdereller andra ärnala som
för länets utveckling.

fatta beslutskall styrelsenEnligt verksförordningen 1987:1100
medårsredovisning, åtgärderanslagsframställning och an-omom

sådanaledning Riksrevisionsverkets samtrapporter m.m., omav
landsting.ellerföreskrifter riktar sig till enskilda, kommunersom
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Undersökningar lekmannaledamöternas8.3.3 om

rolluppfattning

Länsberedningen 1974

mandatperioden för de lekmannastyrel-förstainnan denRedan nya
till ordinarie ledamö-genomfördes enkät detill ända,gått enserna

i styrelsen. Resulta-uppfattning arbetetbeträffande derasterna om
iLänsberedningens betänk-i sina huvuddragredovisades 1974ten

andeK
lekmannastyrelsernadärSammanfattningsvis konstaterades att var

politiskt tunga ledamöter medhuvudsakligensammansatta enav
utanför länsstyrelsen.viktiga uppdragrad

mindrehade ellerflertalet ledamöternoteradesVidare att re-mer
förekom såvälsina uppdragsgivare. Detmedgelbundna kontakter
kontakter.utifrån initierade Enledamotsinitierade kontakter som

möjlighetertillfredsställandeansåg sig haledamöternamajoritet av
i styrelsen.skullesig in i de frågor avgörassättaatt som

le-också, hette det,döma föreföll detresultatenAv att som om
uppgifter till respektiveöverföringuppfattningdamöternas avom

politiska hänsyn.utsträckning bestämdeslänsstyrelsen iifrån stor av
uppgifteröverföringförordadeledamöternaUngefär l3 avenav

Lika andel önskadelänsstyrelsen. över-nivå tillfrån central stor en
till huvudmansamhällsplaneringen änregionalaföring den annanav

uppfattning. Majoriteten23medanlänsstyrelsen, motsatt avvar av
utgjordes huvud-överföringen i fråga,positiva tilldem, som var

demajoritetenfolkpartister, medanochsakligen center- av nega-av
regeringenmoderater ochsocialdemokrater,tiva bestod ut-avav

partinominerade ledamöter.ickesedda

Verksledningskommittén 1985

in-lekmannastyrelser ochtill länsstyrelsernasenkätResultatet av en
enligt Verksled-bekräftade 1985landshövdingarnatervjuer med

företrädesvis meduppfattningen detningskommittén att var personer
ledamötertill Ii utsågsställning lånetframskjuten ut-storsom

politisk, fackligflera uppdragledamöternasträckning förenade av

1 319 tf.1974:84sou s.
2 bil.ledning,myndigheternasmyndigheterna ochRegeringen,1985:40,SOU
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näringslivskaraktär. landstingsråd ellerledamotoch Varannan var
företrädda.kommunalråd; de primärkommunala intressena mestvar
nöjdaenligt enkätresultatet medflertalet ledamöterDet stora var

missnöjda, menade bl.a.sammansättningen. De att statenssom var
bredaretillvaraintresse skulle kunna bättretas genom en represen-

eller styrelsensfrån näringsliv och arbetsmarknad,tation att sam-
politiken på riksni-medmansättning borde bättre stämma överens

borde speglas kla-Landshövdingarna ansåg förhållandetdetvån. att
företrädasammansättningen, länsstyrelsen dels skullei stats-attrare

inte hellerinför statsmakten. De tyckteföreträda länetmakten, dels
tillräckligtarbetsmarknadsintressenanäringslivs- och tungtatt var

representerade.
uppfattningenlandshövdingarna hadeochBåde ledamöterna att

vid beslutsfattandet ipolitiska tillhörigheten hade betydelseden
partiorga-styrelseledamöterna ochKontakter mellanfrågor.många

konflikternarelativt vanliga. partipolitiska kornDenisationerna var
utredningar.remissvar på statligavid avgivandetill uttryckoftast av

ifrågasatte för övrigt det meningsfullalandshövdingarnaMånga av
remissärenden ställningstagandenamed än-i belasta styrelsen näratt

partipolitiska ställningstaganden påekooftast blevdå bara ett av
riksplanet.

egentligenbland ledamöterna vad deUppfattningen om represen-
kommitténifrån entydig. Kluvenheten enligtterade långt varvar

ledamot sigutbredd ansåg företrädaganskatydlig och en som-
samtidigtmenade ofta den bygdens intressenlänsintresset, att egna
beslutsfattandet.vidavgörandetofta fällde

vidare ledamöternaframgick på heladetenkätsvarenAv att taget
införtill dem såväl be-nöjda med den information lämnatsvar som
demövrigt. Drygt 13handlingen enskilda iärenden av an-av som

ifrågorhade tillräckligt möjlighetersåg de goda att styr-taatt upp
styrelseär-avgränsningenFlertalet rådandeelsen. tyckte denatt av

önskade förändringar,lämplig. fjärdedelenden Av den somvar
intresse på styrelsensflesta föra allmäntville de fler ärenden avupp

bord.
Synpunkterna på lekmanna-Verksledningskommitténs slutsats av

behandlingstyrelsensbefattning remisser blevmedstyrelsens att av
viktigareför länetendastkraftigt ochsådana borde begränsas avse

utredningar.
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Regionberedningens enkät våren 1994

enligt sina direktivRegionberedningen har lämna förslag tillatt or-
offentliga förvaltningen regional nivå.ganisation den på Denav

framtidaskall därvid behandla bl.a. frågan länsstyrelsernas rollom
sammansättningen länsstyrelsernas styrelser.och om av

led i arbetet har beredningen enkät till deSom detett genom en
ordinarie i länsstyrelsernas lekmannastyrelser velatledamöterna

uppfattning funktionhur de på styrelsens roll, ochaktuell om seren
själva Flerauppgifter och hur de upplever styrelsearbetet. avom
eller anknyter till de frågor ställts ifrågorna desammaär som som

blir möjligt i viss utsträckningvarigenom dettidigare enkäter, att
utvecklingen. frågor återfinnsjämförelser beträffande Enkätensgöra

bilagai 3.1.1.

representativitetSvarsfrekvens och

ordinarieapril 1994 till länsstyrelsernas 336sändes underEnkäten
påminnelse inkom slutligen 248lekmannaledamöter. Efter svar,en

%. Partipolitiskt för-på 74svarsfrekvens överensstämmercaen
tämligen med partifördelningen 1994delningen de svarande välav

bilaga ochi lekmannastyrelserna. Se 3.1.2 3.1.3.totalt sett
geografiska partipolitiskaSvarsfrekvensen och den och repre-

tillfredsställande för enkätens syfte.sentativiteten har bedömts
hälften uppgivit de innehar uppdragde svarande har drygtAv att

landstingsledamot eller kommunstyrelseledamot. Landstingsrádsom
%. Kommunalpolitiker-% kommunalråd 29sig 17 ochuppger vara

betydligt fler landstingspolitikerna. Ledamotskapsåledes änärna
redovisas %. vidare bilagariksdagen 13 Se 3.1.5.avav
den politiska tyngden råder god överensstämmelsefrågaI om

befintliga uppgifter lekmannaledamöter-de svarande ochmellan om
i Sveriges statskalender 1994. Sammanlagt någottitulering mernas

poli-samtliga 336 ledamöter där s.k.hälftenän tungavaraangesav
%, % riks-nämligen landstingsråd kommunalråd 24 ochtiker, 13

%.dagsledamöter 14
förankring i näringslivet och arbetstagarorganisa-Ledamöternas

åtminstone i förstnämnda avseendet fortfarandetionerna tycks det
redovisastämligen god. Uppdrag i näringslivet 1 3nästanavvara

1 någon både riksdagsledamotEndast titlarna dock skulleäven om varaen av anges
landstingsråd,kommunalråd eller vilket sällan lär förekomma.och
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partipolitisktde svarande; här starkt företrädareövervägersettav
för moderata samlingspartiet, folkpartiet och Men endastcentern.

110 de har uppdrag i arbetstagarorganisation; härattuppgerca
starkt socialdemokratiska ledamöter.överväger

slutligen beträffarVad erfarenhet ledamotskap i länsstyrelsensav
lekmannastyrelse har ungefär 13 de svarande endast mandat-av
perioden 1991-1994 bakgrund, medan á andra sidan inemotsom

varit14 har ledamöter 10-24 år. uppgifterNärmare längdenom
de svarandes ledamotskap återges i bilaga 3.1.6.av

Kontakter med den politiska partiorganisationen

införandetsyftena med 1977 landstingsvaldaEtt enbart lek-av av
tidigaremannastyrelser öka graden regio-nämnts, attvar, som av

politiskt inflytandenalt länsstyrelsens beslut. De svarande har
uppenbarligen det syftet uppnåtts någorlunda väl. Av deansett att

sigsvarande således 207 regelmässigt delta i248 uppger par-
tipolitiska förmöten före styrelsesammanträdenagruppmöten eller

informationsdel egentligamellan och den beslutsdelenen av sam-
iblandmanträdena, 20 de deltar och de aldrigatt attanger sex

förekommer inte enligtdeltar. Gruppmöten 15 svarande.
sin partiorganisation diskussionKontakt med för och rådgivning

regelmässigtföre sammanträdena dock endast 44 de svarandetar av
188 det ibland och aldrig.medan 13gör

Utnyttjar partierna sina företrädare i lekmannastyrelserna för att
frågor tydligen inte iväcka Det de någongör än större ut-om

sträckning endast sig ofta ha blivit41 ombedda såsäger göra,att-
någon gång och aldrig.178 29

uppfattningLedamöternas sin rollom

intediskussioner lekmannastyrelsen har det sällanl sagts attom
i oförenligaledamöterna den fullgör två ganska roller de utses av-

landstingen landstingsfria kommunerna, de skall full-och de men
statligt uppdrag.göra ett rent

beredningens emellertidde svarande i enkätAv är merparten,
uppfattningen inte innehar någon besvärandeeller 177, deattav

de väl kan skilja på sina olika roller. uppfattardubbelroll och Deatt
landstingen landstingsfria kommunerna enbart valkorpo-och de som

inte direkt politisktinför vilka de har någotrationer, ansvar.
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70-tal ledamöterna däremot de känner sigI attett uppgersvar
i ansvarsförhållande. Motiveringarna bl.a. följverka oklart ärett

inte skilda intressen;och kommunerna har sällan detde: Staten
lojalitetersitta på två stolar; dubbla uppstår; rollenkänns attsom

inför inte innehas statligtlänsföreträdare börstaten ettav organ;av
spänningar mellan landshövdingen såsom före-det uppstår statens

regionaltoch de förtroendevalda under politisktträdare som agerar
demokratisk gisslan i statli-blir slags denledamöterna ettansvar;

till politisktkan inte medborgarna ställasochstyrprocessen avga
främst harför sina beslut; oklart ledamöterna an-om vemansvar

inte hälften tjänstemaninför eller länet; kanstaten varamansvar -
bå-hälften politiker; dubbelroll uppstår skaåt närstaten man vara-

regionen ellerregional politiker; helhetssynen påde nationell och
offer för lokaltvika ledamöterna fallerlänet får lätt attgenom

svå-i rollen, destoengagerad den kommunalatryck; ärmer man
lojalitetskonñikt mel-ikläda sig statliga rollen;denhar attmanrare

ökarkommunintressen uppstår; oklarhetenstatsintressen ochlan
lands-polariseringen stat-kommun ochden ökandemed attgenom

länsstyrelsen fullgör,.ñer uppgifter ocksåtingen fått allt t.ex.som
ologiskutbildning;miljö, näringsliv, turism, kultur,inom områdena

landstinget statligt styrelse.konstig ordningoch ettatt utser organs

informationlnitiativmöjligheter och

enskildadeövervägande del de svarandeheltEn attuppger somav
styrel-itillräckligt möjligheter frågorharledamöter att tastora upp

de 43någon aldrig nekas detta. Ganska mångaoch att av somsen
instruktionendärtill varkenmening skälhar attannan anger som

initiativ, många frågande förpraxis medger det behövseller rättatt
informationdet sig dåskaärendet rörtas att mestatt om enupp,

gruppledarna,frågor väcks endast detfråga besvaras, attatt av
landshövdingen fråga ska ellerhelt påberor att tas uppanser enom

inte inbjuder därtill,styrelsearbetetinte. Andra attatt sam-menar
föredragningarna långa och sammanträdetmanträdestiden kort,är

definitivt inte önskvärt, detalltför detaljplanerat, det attatt anses
besvärligt, onödigt eller oväsentligt,myndighetsledningenförefaller

måstelänsledningen endast frågor den ta samttaratt som upp,upp
varför förtro-till tjänstemän defrågorna delegeradede flesta äratt

initiativmöjlighet.inte har såendevalda stor
svarande,nämligen 201 deövervägande delen, ärDen helt av

länsstyrelsen och dessinformation de fårtillfreds med den om
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sigförklararannorlunda,tycker47verksamhet. Delöpande ,som
information de mångaför litetfårmed demissnöjda bl.a. att omav

de oftadelegation ochi påbeslutartjänstemännen attärenden som
inforrnatio-beslutat,länsstyrelsenvadtidningarnai attfår läsa om

förhållanden,långsiktigaprincipiella och attibland berörendastnen
inte handlardenföreskrifter,regler och attsällanden tar upp nya

vadberedningsstadiet ochundergångvad som är om somom
myndig-påinformation skervaletpåverka,därvid går attatt av

villkorhetsledningens m.m.

fråga antal,ärenden istyrelsensUppfattning omom
karaktärvikt och

lekrnannastyrel-de frågor,svarandede23Knappt att somanserav
karaktär,vikt ochantal,lämpliga i frågaärfår avgöra,att omsen

motiveringarnaåsikt. Eftersomredovisar13drygt motsattmedan
fråga,nästföljandepåmedsammanfallerför nära svarensvaren

lekmamiastyrel-börärenden avgörasslagflergäller avavomsom
förmotiveringarnaredovisasi dag,falletvad ärän svarensomsen

frågorbådapå dessa gemensamt.
vadlekmannastyrelsen änärenden avgörasslagflerBör avav
intenej och 10medan 98140,dag Ja,ifalletär svararansersom

svarandeförstnämndauppfattning. Dennågonredovisar gruppen
komplette-nej, medan demedsignöjt svarati regelhar ett som

har så-Tämligen mångaönskemål.konkretaradmedsvaretrat en
ärendeniskulle få besluta rör-lekrnannastyrelsernaönskatledes att

regio-frågor,länsgränsöverskridandeutredningsremisser,ande bl.a.
regionalpolitiskt stödfördelning samtutvecklingsärenden,nala av

ocksåförekommerönskemål attmiljöfrågor. Menochplan- om
ochturism, kulturnäringsliv,frågorska fåstyrelserna avgöra om

regional-regionalekonomi,naturvård,ochstrandskyddutbildning,
polis-EU-frågor,framtidsfrågor,socialtjänst,utveckling,politisk

principi-ihuvudbostadsfrâgor överpolicy i tagetverksamhet, samt
övergripandefrågorviktigareellt natur.;av

samordningsfunktionLänsstyrelsens

be-samordnarefunktionochrolllänsstyrelsensfråganPå somom
medan 18nej,och 108122den är,bradöms svararsomvara

avstår från att svara.
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Gentemot vilka statliga verk den bör stärkas, alter-attanser man
nativt försvagas på den första frågan varit nejsvaret Mångaom
inleder detta med om länsstyrelsen skall kvarsatsen ochsvar vara

liksom många dem inte den förutsättningen,anger, sattav som upp
i första hand kommunikationsverkenbolagen, dvs. Banverket, Väg-
verket, Telia och SJ. Andra Arbetsmarknadsstyrelsen ochanger
länsarbetsnämnden, Skogsstyrelsen, Banverket, Statens naturvårds-

Återverk, NUTEK, Statens kulturråd och SIDA. andra detanser
önskvärt allmänt förstärka länsstyrelsens ställningatt särskilt imer
förhållande till de statliga centrala ämbetsverken.

De länsstyrelsens samordningsroll bör försvagas,attsom anser
anför i regel motivering länsstyrelsens uppgifter helt ellerattsom
delvis bör folkvaltövertas regionalt De Synpunkternaettav organ.
redovisas nedan tillsammans med avgivna uppfattningar lekman-om
nastyrelsernas och länsstyrelsernas framtida roll och funktion.

påSynpunkter inträffade förändringar av
Iekmannastyrelsens roll

Lekmannastyrelsens roll och uppgifter har, inledningsvis nämn-som
des, under de femton åren förändrats llera gånger. Dennasenaste
omständighet har föranlett frågan vilka förändringarstörre de leda-

suttitmöter, mandatperiodän i lekmannastyrelse,som mer en upp-
fattat särskilt betydelsefulla.som

Av de 248 lämnat enkätsvar har drygt hälften, eller 130,som
på denna fråga. dessaAv har 20 uttryckligen intesvarat tyckt sig

märka några förändringarstörre varibland sju kommunalråd och
landstingsråd medan 14 landshövdingebyten desex anger som

förändringarnastörsta under påpekande det i hög grad berorattav
på landshövdingarna vilken roll styrelsen fär. En handfull svarande
framhåller införandet beredningsgrupper och delegationerav som
den viktigaste förändringen.

Ett 15-tal, riksdagsledamöter, ökat inflytandenoterarvarav sex
för landshövdingen och tjänstemännen och minskat eller in-uttunnat
flytande för lekmannastyrelsen. En mindre svarandegrupp anser

Iekmannastyrelsenstvärtom inflytande ökat och arbetet blivitatt att
intressantare. tiotalEtt negativt på antalet remissärendenattser

minskat,kraftigt medan lika månganästan detta varit posi-attanser
tivt därför tid då givits andra ärenden beslutskaraktär.att mer av

Ett 25-tal svarande påpekar antalet ärenden blivit färre ochatt an-
sammanträdena huvudsakligen består information ochattser av
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kvarvarande ärenden ärdockdemNågrasamråd. att avanserav
tidigare.övergripande änprincipiell ochochviktigare naturmer

tillhänvisasavgivna synpunkterredovisningnärmareFör aven
bilagai 3.1.130deutdragen svarenur

Åsikter lekmannastyrelsensochlänsstyrelsensom
rollframtida

läns-uppfattningarsinalämnat134dehälftenInemot omsomav
framtidsper-nutids- ochirolllekmannastyrelsernasochstyrelsens

länsstyrel-lösningenför dentill förmånsiguttalatspektiv, har att
myndighetsutövning ochtill främstrenodlasuppgifter att po-sernas

dvs.regionaladirektvaldafrågorbetonade avgörslitiskt organ,av
regionfullmäktigeframtidalandstingen ellernuvarandeantingen de

åsikt åter-uttryckt dennaklartBland demlänsparlament.eller som
politiskarepresenteradei länsstyrelsernaför allaföreträdarefinns

22 ochkds, 1912 6fp,nämligen 7 11partier, mp.vc,m,
och därnästdemokratinaturförefallermotiveringenFrämsta avvara

länsni-påolikaorationellteffektivitetsnatur det att organansesav -
slagdelvisfolkvalt, avgörastatligt ochvå, ett avsammaettvarav

betonade frågorpolitisktvanligt ärEttfrågor. argument att av re-
ansvarigtpolitisktbehandlasbörgional karaktär organ.av

partierrepresenterande andranågraochm-företrädaretiotalEtt
nuvarandesinkvarbör halänsstyrelsernadäremothar attansett

regionorgan böringaavskaffas ochlandstingen börroll, attatt nya
införas.

förespråkatpartierolika harförföreträdaretiotalEtt samman-en
landsting.länsstyrelse ochslagning av

och rollframtida existenslekmannastyrelsensUppfattningarna om
lekman-olika partierför20-tal attskiftar. Ett representanter anser

kvar.skaförstärkas deinflytande börnastyrelsernas varaom
fort-lekmannastyrelsernasrespektiveförMotiveringarna emot

lekmanna-bl.a.skiftande. Sålundaockså sägsexistens attärsatta
för-och förskulldemokratiska inflytandetsför detbehövsstyrelsen

ocksåMen det sägsutvecklingsarbetet.regionaladetankringen av
landstingsvaldalämpligt medinteprincipielltdet är styr-tvärtom att

ganskarollstyrelsens ärochstatligtielseledamöter attett organ
regering-tillsättaslekmannastyrelsen börNågraringa. att avmenar

observatörregeringskansliet bör haellerriksdagen,eller att enen
parti-iangelägnapåpekar detsvarandelekmannastyrelsen. En atti

lekmannastyrelsen. Enpolitiker isina främstainsätter annanerna
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önskar ledamöterna får bättre utbildning och informationatt en mer
arbetet på fältet.om

Landshövdingens roll diskuteras i några Någon önskar ettsvar.
inflytande på tillsättningarnastörre från lekmannastyrelsens sida, en
ifrågasätter förvaltningschefen också skall ordföran-annan om vara

de.
En handfull svarande berör länsindelningsfrågan och vill minska

antalet län, medan några för snabb ändring länsgräns-varnar en av
För synpunkter i övrigt hänvisas till utdragen i bila-erna. ur svaren

3.1.8.ga

8.3.4 Styrelsearbetet och dess innehåll

Länsstyrelsernas organisationsnämnds undersökning 1992

Länsstyrelsernas organisationsnämnd, LON, genomförde 1992 en
kartläggning länsstyrelsernas lekmannastyrelsers arbete beträffan-av
de bl sammanträdesfrekvens, ärendemängd och ärendekategorier.a..
Förhållandena avsåg verksamhetsåret 1991.

konstateradeLON emellertid först minskningatt en av samman-
trädesfrekvensen sedanägt 1973 från 255 till 214, och attrum an-
talet beslutsärenden kontinuerligt sjunkit från 1 288 år till1983 940
år och1989 860 år 1991. Den omfattande minskningen bestodmest
i remissärenden helt försvannnästan från dagordningen 1987.att

Så åter till LON:s redovisning. Sammanträdesfrekvensen variera-
de från till1991 lägst 5 högst 11 sammanträden med 8,9 ettsom
matematiskt genomsnitt.

Ärendeslagen vid lekmannastyrelsernas sammanträden brukar tra-
ditionellt indelas i informationsärenden,dels dels beslutsärenden.

redovisadesTotalt 1 577 ärenden för 1991, 860 klassificera-varav
des beslutsärenden, 658 informationsärenden och 59som som som
övriga ärenden. Andelen beslutsärenden utgjorde således drygt hälf-
ten.Variationerna mellan länen emellertid tämligen Detstora.var
genomsnittliga antalet beslutsärenden uppgick till 36, läntremen

två storstadslänvarav behandlade färre 20 beslutsärendenän och
fyra varav Norrlandslän avgjorde 50 sådana. Genom-äntre mer
snittligt behandlades 3,4-4,8 beslutsärenden sammanträde i deper

storstadslänen; i län avgjordes endast 2,1-2,8 sådana ären-tre sex
iden, endast län ett N orrlandslän 7. Länsstyrelser medänett mer

förhållandevis många ärenden rörande fördelning olika slagav av
regionalt stöd förefaller i regel ha ñer beslutsärenden övriga län.än
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varierade.vakområdenfördelningBeslutsärendenas mellan olika
i frå-utgjordes besluti särklassmycket. Detockså största antalet av

312. Därnästnäringslivsutvecklingekonomi ochregionalga om
övrigt 141. Iochadministration 105sakområdenakomi antal

utbildning, kul-områdenatill 25mellanskikt med 17 ärenden lågett
eller knappnågotlantbruk. Lägst med endastturmiljövård och en

livsmedelskon-omvårdnad,områdena socialärenden komhandfull
rennäring fiske.djurskydd, ochtroll och

visar enligtarbetsordningarlänsstyrelsernasgenomgångEn av
prin-Övergripande ochhuvudsakligenbehandlatstyrelsernaLON att

verksamhetsområden. lförekommandeinom allaärendencipiella
tjänstemannaplanet.ärendenaövrigt avgörs

lekmannastyrelsernaberedsärendenlänsstyrelsernasUtöver egna
myndighetersstatligaregionalaandrasigtillfälle överofta yttraatt

sedvanliga remisser,frågaärenden. Iövergripande t.ex.ommera
utvecklingför länetsvilka behandlarutredningsbetänkanden,över

diskus-lekmiannastyrelseninte sällanberedsbetydelsefulla frågor,
länsstyrelseninnansynpunktertillfälle yttran-sionsvis att avgerge

till landshövdingen elleri regelöverlåtesföreskrifterBeslutde. om
såvitt inte frågaförordnar detdärtill ärlandshövdingentill den om

principiell karaktär.vikt ellerföreskrifter större meravav

ärendelistor ochgenomgångRegionberedningens av
1994protokoll

uppfattninggod länsstyrelsernasnågorlundafåsyfteI omatt en
gått igenomberedningenefter reformenarbete 1991, harstyrelsers

plenisam-länsstyrelsernasärendelistor ochsamtliga protokoll från
år 1993.undermanträden

kan konstaterasförst sammanträdesfrekvensen, attVad då avser
redovisar femdensamma 1991. Ett länden nästanär samman-som

Sesammanträden.flertalet hållit 8-1012, medanoch länträden ett
Ärendemängden gått ned,betydligtharbilaga 3.2.1.närmare men

1992avseendeundersökningjämförelse med LON:snärmareen
olika mätmetoder.beroendeförsvåras

varieran-ganskainnehållsinsemellan till form ochProtokollen är
ellertill bilagorhänvisasOftakortfattade.de mycketregelde. I är

reciterkortaibland förekommermedan dettjänsteskrivelser, av
ochi andra,läni somliga änvanligareReservationer ärinnehållet.

ofta.förekommer de rättförekommer,dedär
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Protokollsgenomgången mycket klart belägg för infor-ett attger
mations- och diskussionsärenden kraftigt dominerar länsstyrelsens
sammanträden. Dessa ärenden olikaär de flestanatur,av men av
dem medverkar uppenbarligen till den regionala förankring som var

inrättandetsyftet med lekmannastyrelsen.av
remissyttranden, inkluderandeAntalet mindre antal s.k.ett

granskningsyttranden och skrivelser med uttalanden i olika frågor,
i somliga länsstyrelser relativt iär många förhållande till den all-

uppfattningen länsstyrelsernas intemänna styrelser längre avgöratt
Östergötlands,remissärenden. Jämtlands och Norrbottens län avgav

särskilt många remissyttranden.1993
egentligaAntalet beslutsärenden i sakfrågor däremotär mycket

få. egentligt iMed beslutsärende sakfråga här ärende,ettmenas
formellt fattar slutligtdär styrelsen beslut, intedäremot beslutt.ex.

beredning,fortsatt bordläggning, återremiss, och inte heller for-om
malia beslut dag för sammanträde, beslutnästa god-typenav om om
kännande föregående sammanträdes protokoll, eller beslut attav om

given informationgodkänna o.d.
framgår bilagaSom 3.2.1 varierar också egentligaantalet be-av

slutsärenden i sakfrågor mycket från tilllän län. beror tillDet en
olikadel på styrelsers arbeta. Somligasätt samlar alla be-att t.ex.

slut rörande medelstilldelning till regionalaanslaget utvecklings-ur
insatser till tillfälle,enda andra beslutar därom vid flertal till-ett ett
fällen. Några beslutar först preliminära direktiv för t.ex.om en
rationalisering polisorganisationen, därefter slutliga direktivav om
och fastställer till sist förplan polisorganisationen, medan andraen
nöjer sig enbart med det sistnämnda beslutet. Frekvensen beslut
varierar dessutom olikamed länsstyrelsers olika grad delegeringav
till landshövding eller tjänstemän.

Många styrelser har under 1993 fattat endast eller tvåett egent-
liga ibeslut sakfrågor sammanträde. I län harett treper samman-

förñutitträden något sådant beslutsfattande, i några län ellerutan ett
sammanträden.ett par

Ärendenas varierar vidare olikamed länsstyrelsers delega-art
tionsordningar, också med deras olika förutsättningar, t.ex.men
geografiska. Sålunda fördelas naturligen inte lokaliseringsbidrag och
glesbygdsstöd så ofta i storstadslänen i Norrlandslänen.som

För uppfattning karaktären hos de egentliga beslutenatt ge en om
i viktigare sakfrågor, i bilaga 2 förteckning häröverges en av-
sedda beslut i län olika11 karaktär. Här har dock medtagitsav
endast sakfrågor inte årlig rutinkaraktärär såsom beslutsom av om
anslagsframställning, budget, verksamhetsplan, organisation, bok-
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verksamhet. Detta be-revision gällande länsstyrelsensslut och egna
betraktas mindreemellertid ingalunda, sådana besluttyder att som

viktiga.
alla berördaförteckningen framgår sålunda såAv gottatt som

polisorganisationen, deunder 1993 fattat beslutstyrelser attom
bl.a. för läns-planer handlingsprogram,olika slag ochfastställt av
antalganskade inrättattrañkanläggningar, och naturre-storatt ett

minnesmärken. Van-hel del byggnaderoch förklaratservat somen
regio-olika slagfördelningemellertid beslutenligast är avavom

nalpolitiska medel.
definitionerspråkbruksbeskrivandeiutgångspunkt allmännaMed

styrelsebeslut ka-kan några slagpolitiska beslut,begreppet avav
Tilldirekt politiska.och andramindrerakteriseras som mersom

byggnadsmin-räknas besluttorde kunnaförraden t.ex.omgruppen
till deninrättandenesförklaringar och naturreservat, senare grup-av

regionalpolitiska medel,olika slagfördelningbeslut avavompen
för olika sektorerplanerlänstrañkanläggningar och sam-avomom

uttalatlandsting och kommuner harvilkahällslivet, för ett genom-
förandeansvar.

överväganden förslagoch8.3.5

inrättades ursprungligen med detlekrnannastyrelseLänsstyrelsens
länsstyrelsens verksamhet och beslutsyftetuttryckliga att enge

skulle alltjämtLänsstyrelsen emellertidförankring i länet.bättre
försågs styrelse,den medAttstatligtett rent somenorgan.vara

landstings-och dedelvis och sedan helt utsågs landstingenförst av
formellt ställ-länsstyrelseninnebar dock intefria kommunerna, att

Landstingen och deregionalt politisktunder någotdes ansvar.
valkorporatio-landstingsfria skulle fungerakommunerna enbart som

ner.
lekmannastyrelsenspåändring dettaformell synsättNågon av

riks-talare inågrafunktion har sedan dess inte skett. Attroll och
års reform19771970-talet betecknadeunder ettdagsdebatterna som

faktum.dettaintelänsdemokrati förändrarpå vägen motsteg
funnits,förtroendemannastyrelsentidhela densåUnder gott som

landstingetmedkonstruktionentill diskuteratsochhar en avomav
statligtförstyrelsevaldlandstingsfria kommunerna rentde ettoch

utvecklatlänsstyrelsernadubbelrolllämplig.så Denär somorgan
läns-företrädanämligenårtiondet,detminst under attinte senaste

företrädaskallsamtidigt destatsmakten stats-införintressena som
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makten länsintressenas företrädare, har också starktgentemot
ifrågasätts. Båda företeelserna har, kritikerna, lett till miss-menar
förstånd hos medborgarna länsstyrelsens och lekmannaledamöt-om

roll.ernas
framgår redovisningenSom beredningens enkät, uppfattarav av

sig för övrigt många ledamöter inneha dubbelroll, deävenen om
i regel tycks fullt medvetna rollens förutsättningar. Devara om

sig ikänner verka oklart ansvarsförhållande, och de osäkraärett
på de beslutar företrädare för för landstingen ochstaten,somom

för partierkommunerna eller de nominerat dem.som
framgårAv enkätresultatet vidare, många styrelsear-att attanser

år fåttbetet under allt mindre beslutskaraktär och alltmersenare av
informations- och samrådskaraktär. Antalet sammanträden ärav re-

lativt få år och antalet beslutsärenden förhållandevis lågt. Sär-per
skilt efterlyses starkare ställning för lekmannastyrelsen detnären
gäller beslut i regionalpolitiska ärenden och i samhällsplaneringsfrå-

gor.
enkätsvaren döma sigAv uppfattar de flesta ledamöterna inteatt

direkta företrädare för sitt parti. De fungerar uppenbarligensom
inte heller såsom sådana i någon utsträckning.större Endast en

låg andel demmycket nämligen de oftasvarat attav som uppger
frågar sina partiorganisationer till råds, eller blirde ofta sinaatt av
partiorganisationer ombedda frågor i länsstyrelsens styrel-att ta upp

allra ñestaDe det sker endast ibland eller ald-att rentavse. anger
rig.

Slutligen bör inemot hälften dem uttalat sig inoteras att av som
frågan länsstyrelsens roll bör renodlas till främst myndig-attanser
hets- och förvaltningsfunktioner och politiskt frågorbetonadeatt
bör folkvalda regionalaavgöras av organ.

Resultatet redovisade granskningar och undersökningarav om
länsstyrelsernas lekmannastyrelser talar således inte entydigt för att

fyller sindessa helt avsedda uppgift.
hänvisning tillUnder beredningens tidigare förord för frågoratt

utpräglad politisk liggabör hos folkvalda ochnaturav mer organ
främst de regionalpolitiska utvecklingsfrågorna bör föras överatt

från länsstyrelsen till direktvalda regionala har beredningenorgan,
kommit till slutsatsen länsstyrelserna inte längre bör ha någraatt av
landstingen landstingsfriaoch de kommunerna utsedda styrelser.

I detta sammanhang bör den proposition lades vårennoteras som
ledningsformen1994 för förvaltningsmyndigheterna, ävenom om
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länsstyrelsenl. godkän-riksdagenEnligt dengälldeinteförslagen av
centralaledningsform förframtidenibordepropositionenda som

enrådighets-väljas formenhandi förstaförvaltningsmyndigheter
verksamhetenförharmyndighetschefen ansvaretdärverk, ensam

bör,enrådighetsverkblirmyndigheterVidregeringen.inför som
insynråd medsärskildainrättaregelregeringen ividare,dethette

regeringsutseddaföreslogsalternativ styr-uppgift. Somfrämstasom
borde förslagenprincipIverksamheten.förtotalansvarmedelser

dockchefsmyndighet;centralunderlänsmyndigheterocksågälla
någrainnanavvaktasarbeteRegionberedningensfalleti detborde

frånursprungligenkomFörslagengenomfördes.förändringar en
förvaltningsmyndigheter-överuppdragkommitté medsärskild att se

ledningsformerl.nas
sig länsstyr-frågai minnetriksdagsbeslutmed dettakan omMan

organisa-de börellerstyrelse,någonhabörframtidenielserna om
Regionberedningen harenrådighetsverk. ovanutformastoriskt som

denföreträdarerolllänsstyrelsernas statens re-framhållit somatt
förkonsekvens ansvaretrenodlas attbörnivångionala avensom
så-finnslandstingen. Detläggsutvecklingsarbetetregionaladet

ingå iinte börstyrelsenågonförtalarförhållanden attledes som
organisationen.

centralamedjämförbaraheltintelänsstyrelsernaSamtidigt är
nå-uppgiftviktigharLänsstyrelsernasektorsmyndigheter. somen

nämligenförvaltningsmyndigheter,andrafrån an-skiljer demgot
sektorsin-olikamellanavvägningaroch görasamordnaattsvaret

länsstyrelserna represente-ocksåkanVidare attnoteramantressen.
funktionerregionalafullgördesektorsintressenvissa attgenomrar

väganivå. Ansvaretcentral attsektorsansvarmedmyndigheteråt
enskilda sekto-samtidigtvarandra,sektorsintressenolika mot som

styrelsefrånstödbehövakantillvara,skallintressen entasrers
intressen.allmännaföreträdersom

börallmänintressenaföreträdaskalluppdragsådantiDe ettsom
således främstochförhållandenlänetsmedförtrognarimligtvis vara

regeringen.därifrånrekryteras utses avmen
försåvältalarskälsåledesfinnerRegionberedningen somatt

viktigtemellertiddetinrättas ärsådanSkullestyrelse.emot enen
denförlandstingetskomplicerarinteroll, ansvarfårdenatt somen

utvecklingen.regionala

l ledning.förvaltningsmyndigheternas185199394:Prop. om
de-övervägande2 Denmyndigheter.statligaledning iEffektivare1993:58,SOU -

förslaget.tillstyrkteremissinstansernalen av
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8.4 Länsstyrelsens roll på det

förvaltningsrättsliga området

Sammanfattning: Utvecklingen har har under många år gått
ökat domstolsinslag inom den administrativamot ett rättskip-

ningen. Detta resultatär strävanden stärkaett den enskil-attav
des rättssäkerhet och följer också Sveriges internationellaav
åtaganden tillrätten domstolsprövning civila rättigheterom av
och skyldigheter.

Mot denna bakgrund Regionberedningen prövning-attanser
överklaganden i förvaltningsärenden på den regionala ni-en av

vån bör föras frånöver länsstyrelsen till länsrätten eller, om
särskilda skäl talar för det, till någon domstol. En sådanannan
överñyttning ligger också i linje med pågående förändringar in-

domstolsväsendet.om
Beredningen lägger inte fram några konkreta förslag till för-

ändringar rörande andra förvaltningsrättsliga uppgifter isom
dag utförs länsstyrelsen. Däremot förordar beredningenav en
systematisk genomgång de många författningar, nå-av som

berör länsstyrelsen,sätt förgot närmare analysera bl.a.att
olika uppgifters lämpliga organisatoriska tillhörighet.

8.4.1 Inledning

Enligt sina direktiv skall Regionberedningen bl.a. söka läns-göra
styrelsens roll på det förvaltningsrättsliga området tydligare, inte
minst från rättssäkerhetssynpunkt.

I detta inledande avsnitt görs mycket koncentrerad genomgången
länsstyrelsens nuvarande uppgifter på detta område. Vidareav ges
kort historisk återblick. För ingående redogörelser hänvisasen mera

till bilaga Regionberedningens5. överväganden i avsnittpresenteras
8.4.2.

Allmänt

Vad med uttrycket förvaltningsrätt I korthet torde kunnamenas
sägas det sig delsrör reglerna för förvaltningsmyndigheter-att om

organisation och verksamhetsformer, dels reglerna för dennas
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mellanförhållandetförvaltningen, dels reglernaoffentliga även om
det allmänna.enskilda och

förvaltningsmyndighet och lyderstatligLänsstyrelsen är somen
regeringen.undersådan

förvaltningsrättenspåuppgifterantalLänsstyrelsen har ett stort
författningar.olika500ipå någotoch berörs sätt änområde mer
uppgifterdeinte minstsammanhangiriktas detta motIntresset som

befogenhetutövningmyndighetsutövning. Därmedgäller avavses
dis-skyldighet,rättighet,förmån,enskild bestämmaföratt om

i des-förhållande. Det ärjämförbartbestraffning ellerciplinär annat
Läns-sig gällande.rättssäkerhetsaspekterna görnärmastfall somsa

i första in-myndighetdelsi huvudsakhäruppträderstyrelsen som
delsinitiativ,påenskild ellerfrånframställningefter eget somstans

dit. Utöveröverklagatsharärendesedanmyndighetöverordnad ett
också uppgifterlänsstyrelsenmyndighetsutövningen harden avrena

kallasbrukardvs. vadrådgivningskaraktär,ochservice- somt.ex.
förvaltningsverksamhetKfaktisk

i normal-styrelsen ellerantingenfattasbeslutLänsstyrelsens av -
enrådig-beslutsordningen ellerbyråkratiskas.k.enligt denfallet -

ifallet detI det ärtjänsteman.dvs.hetssystemet, senareenav
landshövdingen ären-avgörchefmyndighetens ettprincip som--

instruktion,delegeradnormaltbeslutanderätten ärde, genommen
föregås be-Som regelförordnande.särskilteller ettarbetsordning

föredragning.slut av
1987:1100verksförordningen är§i 30 attGrundregeln myn-en

regeringen. författning kanIöverklagas hosfårbeslutdighets en
besvärsmyndighet.föreskrivasdelvisellerheltdock en annan--

hos all-får överklagasbeslutlänsstyrelsensmycket delEn stor av
delIkammarrätt.regelförvaltningsdomstol, så länge iännumän en

förvaltnings-centralhosöverklagandet i ställetskall görasfall en
1984:983§ lagenSjöfartsverket enligt 5myndighet, om en-t.ex.

§ förstakap. 25enligt 5Kammarkollegiettill bärgning,samrätt
enligtValprövningsnämnden1992:300 ochkyrkolagenstycket

1972:620.tredje vallagenstycket7 §2 kap.
Dettaöverklagas alls.fårbeslut intelänsstyrelsesVissa enav

bestämmelservissamed1918:163enligt 8 § lagengäller t.ex. a

1 páavseende denmedhärmed kan,bild vadFör närmare avsesatt av somge en
verkensaffärsdrivandedeexempeli nämnasoffentliga verksamheten pro-stort, som

undervis-vård,rådgivning,åtgärdersådanaliksomverksamhetducerande avsersom
hörutredningsverksamhetplanering,Avenbyggande, m.m.ning, transporter etc.

ofta hit.
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sjöfynd, 27 § ordningslagen, 4 kap. 6 § vallagen och 9 § lag-om a
1938:121 hittegods.en om

Länsstyrelsen första instanssom

Ett ärende kan uppkomma hos länsstyrelsen dels ansökangenom
eller motsvarande dels iled länsstyrelsens egenskappart, ettav som

tillsynsmyndighet i olika avseenden eller myndighetenav attgenom
ålagts uppgift uppföljnings- eller utvecklingsansvar påt.ex.en - -

visst område. dessaI fall uppkommer ärendet antingenett påsenare
myndighetens initiativ eller efter framställning anmälan fråneget
någon annan.

Länsstyrelsen fungerar beslutsmyndighet efter ansökansom av
enligt drygt hundratal författningar. Sompart exempel kanett

körkortslagstiftningennämnas och den därmed besläktade lagstift-
ningen yrkesmässig trafik, jaktlagen 1987:259 och lotterilagenom
1994:1000.

Enligt betydande författningarantal har länsstyrelsen tillsyns-ett
uppgifter, dvs. skall kontrollera efterlevnaden författningsbe-av
stämmelser, särskilt föreskrivna villkor I många fall detrörm.m.
sig kontroll beträffande verksamhet, för vilken länsstyrelsenom
tidigare har meddelat tillstånd. Annars riktar sig tillsynen till stor
del vad brukar kallas den specialreglerade kommunalamot för-som
valtningen, dvs. uppgifter kommunerna hanterar enligt bestäm-som
melser vid sidan dem i kommunallagen 1991:900 kommu-av om

allmänna befogenheter. Tyngdpunkten i länsstyrelsens tillsynnernas
kommunerna har emellertid under årgentemot alltmer för-senare

skjutits från kontroll och inspektion till överläggningar och erfaren-
hetsutbyte.

Länsstyrelsen överinstanssom

Antalet bestämmelser enligt vilka beslut får överklagas till länssty-
relsen förhållandevisär Det sig föreskrifterrör istort. ettom
nittiotal författningar och handlar främst beslut polismyndig-om av
het olika kommunala beslut. Som exempel kan nämnassamt vapen-
lagen 1973: 1176 och förordningen 1981:402 handel medom
skrot plan- och bygglagen 1987: 10, livsmedelslagen 1971:samt

Ärendena511 och begravningslagen 1990:1144. hänför sig
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länsveterinärs-, miljövårds- och planenhetstill länsstyrelsensfrämst
expertområden.

underinstansen dock defall ändelI är ett annat organ nuen
fiskevårdsomrádesförenings styrelseñskestämma ellernämnda, t.ex.

ñskevårdsomrâden och1981:533enligt § lagen synemän31 om
till vissaersättningkungörelsen 1933:519 synemänenligt 5 § om

ägofred.biträde enligt lagen 1933:269 En-till sakkunnigtsamt om
överklagade beslutet haäktenskapsbalken kan detligt kap. 3 §15

för-lagfaren domaretingsrätt gäller beslutmeddelats omavenav
vigsel.rättande av

prövning ocksålänsstyrelsenskan komma underbeslutEtt utan
Enligt § ordningslagen 1993:3 kap. 13har överklagats.detatt

föreskrifter rörande denkommun lokalaskall beslut1617 av en om
till har upphävaordningen anmälas länsstyrelsen,allmänna attsom

läns-Bestämmelserde strider lagen.föreskrifterna attmot omom
ändrakommuns beslutvissa fall får upphävaistyrelsen att anta,en

finns iområdesbestämmelserdetaljplan ellereller upphäva en
bygglagen.plan- och12 kap.

utvecklingsdragNågra

utredningar ochderedovisas i korthet någraföljandedetI re-av
länsstyrelsensdecennierna har berörtdeformer, under senastesom

utförlig beskrivningförvaltningsrättsliga omrâdet. Förroll det en
bilagahänvisas till 5.

landskansliet lands-ursprungligen ochLänsstyrelsen bestod av
landssekreterare ochAvdelningscheferna benämndeskontoret.

itill i början 1900-taletDessa ändalandskamrerare. stort settvar av
i länsstyrelsen.föredragandenade enda

nivån tillförvaltningsrättskipning regionala hardenallNästan
där-decennier länsstyrelsen och dennågra sedan sköttsför bara av

prövningsnämnden.till knutna
Landskontorsutredningen läm-Länsförvaltningsutredningen och

lösning fråganavsågs samlad1967 förslag,nade utgöra avsom en
organisationl. innebarframtida Förslagenlänsförvaltningensom

följande.bl.a.
deltanämndemän skulleSärskilda medborgarrepresentanter --

iförvaltningsärendenavgöranden ochi länsstyrelsens rätts-av
åtgärderi personliga friheten eller andraingrepp denfrågor avom

1 SOU 1967:2042.
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väsentlig betydelse för den enskilde i personligt eller ekonomiskt
avseende. Den regionala administrativa rättskipningen borde bibe-

sitt organisatoriskahålla samband länsstyrelsenmed i övrigt och
förvaltningsuppgifterdess icke judiciell Som skäl härförnatur.av

bl.a. sådant samband skulle innebära styrka för så-att ettangavs en
väl den rättskipande den utpräglat förvaltningsmässigasom mera
verksamheten. Dessutom kunde det alltidsvårt upprätthållaattvara

strikt uppdelning på tjänstemannaplanet.en
Vidare borde skatteväsendet brytas länsstyrelsen. Därige-ut ur

skulle skapas förutsättningar för slutgiltig åtskillnad mellannom en
judiciella och fiskaliska uppgifter taxeringsområdet. Med fullfölj-

tidigare reformer fanns möjligheterande då bilda regionalaattav
skattedomstolar, i alla avseenden jämställda med andra domstolar.

Länsdemøkratiutredningen i sittansåg principbetänkande från
1968 bl.a. länsstyrelsens arbetsuppgifter rättskipande karaktäratt av

länsstyrelsen.oförändrade inomborde kvarstå Utredningen betona-
vikten infördede den Länsförvaltningsutredningenattav man av

medborgarrepresentationen iföreslagna länsstyrelsen särskil-genom
da nämndemän i ärenden rörande administrativa frihetsberövanden

m.m.
1971 års länsförvaltningsreform ombildadesGenom prövnings-

till Samtidigtnämnderna länsskatterätter. bildades länsrätter för
förvaltningsrättskipning. för vissaDe deövertog ansvaretannan av

landskansliet.ärenden dessförinnan handlades Domstolarnasom
organisatoriskt tillknöts länsstyrelsen. 1975 bildades den tredje

länsdomstolen, fastighetstaxeringsrätten.
Reformen innebar vidare bl.a. den gamla uppdelningen iatt

landskansliet och landskontoret upphörde.
Kritik fördes fram under remissbehandlingen innebörden attav

förvaltningsrättskipningens objektivitet kunde äventyras ettgenom
organisatorisk samband mellan förvaltningsrättskipning och Lex.

tillsyns- inspektionsuppgifter.länsstyrelsens och Departementschef-
ansåg emellertid det i praktiken inte förelåg några sådanaatten

risker3.

Länsberedningen ansåg i sitt år 1974 avgivna intebetänkande att
föreslådet fanns skäl någon ändring i fråga länsdomstolarmsatt om

1 sou 1968:47.
2 Nämligen mål enligt barnavårdslagen 1960297, 1954:579lagen nykterhes-om
vård och 21 kap. föräldrabalken körkortsmål.samt
3 149Prop. 1970:103 fr.s.
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länsstyrelsernal.organisatoriska anknytning till Domstolarna borde
dock läggas till länsrätt. tillFör lekmanna-taattsamman en vara
inñytandet borde länsrätterna tillföras ytterligare målgrupper från
länsstyrelserna.

Beträffande skatteförvaltningen ansåg Länsberedningen skälenatt
för Landskontorsutredningens förslag utbrytning hade för-om en
stärkts och det därför borde bildas särskilt skatteverk i varjeatt ett
län.

Länsdorrtstolskomnzittén föreslog 1977 de länsdomstolarnaatt tre
skulle brytas från länsstyrelserna och läggas tillut samman en ny

länsrättz.fristående allmän förvaltningsdomstol i varje län, benämnd
Till stöd för förslaget åberopades dels rad principiella skäl, delsen
det förhållandet den dåvarande organisationen visade svagheteratt

inominte kunde botas för fortsatt integration medsom ramen en
länsstyrelserna.

genomfördes juliFörslaget den l 1979. Då slogs de tidigare tre
till självständiglänsdomstolarna förvaltningsdomstolsamman en -

länsrätten. Domstolens målområde blev dock mycket begränsat.
19813.sittKommittén avslutade arbete i oktober Beträffande be-

svärsprövningen regional nivå uttalade kommittén därvid i hu-
vudsak följande.

principiella praktiskt betingadeStarka såväl skäl förtaladesom
förvaltningsrättskjpningen på regional nivå i ökad utsträckningatt

i domstolsform. rationellorganiseras Enborde fördelning mellan
uppgifterutredande kunde därmedbeslutande och komma till stånd.

besvärsprövandeSlutsatsen blev de uppgifterna borde åvila läns-att
länsstyrelsen sakområdenmedanrätten, borde fullgörasamma

bevakande och utredande uppgifter.
Vid sina bedömningar vikt vidfäste kommittén besvärs-attstor

prövningen i de aktuella målgrupperna utsträckningi stor avser av-
vägning mellan enskilda rättsligoch allmänna ochintressen av
ekonomisk inslagetoch där den enskilde stårrättsfrågornatur att av

samhället viktigt prövnings-Det ansågs därförärmot stort. attvara
instansen ifråga opartiskhet fullt allmänhetens förtro-åtnjuterom
ende. Det kunde härvid inte bortses länsstyrelserna till-från haratt
synsuppgifter olikapå områden. kommitténEnligt borde tillsynen
inte förenas uppgiftenmed besvärsinstans påatt vara samma om-

1 SOU 1974:84.
2 SOU 1977:80.
3 SOU 1981:75.
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bristande tilltro tillordning kan skapa be-eftersom sådanråden, en
slutsfattandet.

frånomständighet kommittén betonade detEn attvarsomannan
viktigt får till ståndsynpunktenskilde medborgarens ärden att man

olika områden, vilket kunde skei beslutsfattandet påökad insynen
imöjlighet delta beslut-förtroendevalda lekmän attatt gavsgenom

uppgifternarättskipandeförtroende för hur deAllmänhetensen.
därigenom stärkas.fullgjordes kunde

förslag behandlades i 1984 års budget-Länsdomstolskommitténs

propositionl. idepartementschefens mening borde högreEnligt man
praktiska vid valetkommittén gjort också hänsynvadgrad än ta av

tillgodo-Besvärsordningen måste medlänsplanet.besvärsinstans på
ekonomisktrationell ochrimliga rättssäkerhetskravseende varaav

länsstyrel-inte från det hoskunde därvid bortsesförsvarbar. Det att
Enligtmålområdena.på de aktuellasakkunskapfanns storensen

omistlig målensfördepartementschefens åsikt den sakkunskapenvar
för behålla länsstyr-Praktiska skäl ansågs därför talaavgörande. att

kritik hade uttalatsbesvärsinstans den häremot,elsen trots somsom
remissinstanser.vissaav

länsstyrelsen 1987.Skatteförvaltningen bröts ut ur
betänkandei sitt år avgivnaDomstolsutredningen ansåg 1991 att

domstolsin-rättskipningen ligga på den förstai bordetyngdpunkten
frångåskål förborde krävas mycket starkaoch det attattstansen

länsrättz.idomstolsprövningen skall skeförstaprincipen denatt
principiell synpunkt kan finnasdet frånUtredningen uttalade att

andra statliga tillsyns-ifrågasätta länsstyrelsens ochanledning att
Samtidigtbefattning med besvärsärenden. konstatera-myndigheters

förvaltningen föremål förstatliga över-utredningen dende att var
länsförvaltningens områdedetoch förändringar ochväganden att

länsstyrelsenskulle klargöra vadpågick förnyelsearbete, bl.a.som
Domstolsutredningen konstaterademed i framtiden.skulle syssla att

bakgrunduppgift för den utredningeninte kundedet att motvara en
inteföreslå länsstyrelsen längreförnyelsearbetetdet pågående attav

överklagningsinstans.skulle vara

1 198384:l00 bil. 15 47 rr.Prop. s.
2 1991:106.SOU
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budgetproposition bakom prin-i årsställde sig 1993Regeringen
länsrättl. Riks-domstolsprövningen skall ske iförstacipen denatt

riktlinjernaangivnai propositionengodkände dedagen
Domstolsutredningensi genomförandetförstaGenom etapp aven

kraft oktoberträdde i denlagändring 1förslag har, somgenom
iblivit första instansför länsrätten ären-länsstyrelsen i stället1994,

m.m.3återkallelse körkortden avom
avsikt i andradärmed sini sambandRegeringen att enangav

ned från kam-borde flyttasytterligare mâltyperetapp ta somupp
domstolsprövningen i första in-gällerdettill länsrätt närmarrätt

bl.a.april 1995 och berörgenomförs den 1överföringenDenstans.
från länsstyrelsehittills har skettvilka överklagandeenligt25 lagar,

kammarrätt4. 1950:382kan lagenBland dem nämnastill om
bevakningsföretag,1974:191lagenmedborgarskap,svenskt om
ekonomiska fören-1987:6671987:259 och lagenjaktlagen om

ingar.

Överväganden förslagoch8.4.2

skallförvaltningsrättsliga området gö-roll på detlänsstyrelsensAtt
direktiven för Re-harframgår redan nämntstydligare avsomras

gionberedningens arbete.
bedömningarmening bör till grund för dessaberedningensEnligt

effektivitetssynpunkter.rättssäkerhets- ochliggahandi första

förtalmingsrättskipningenregionalaDen

dom-gått ökatutvecklingen i vårt landår harmångaSedan mot ett
Hantering-område.administrativa rättskipningensstolsinslag på den

myndig-frånutsträckning förtsi överöverklaganden har storaven
förvaltningsdomstolarna.på de allmännai stället lagtsochheter

tydliga politiskainrymmervarit ärendenAmbitionen har att as-som
regeringenmedmyndighetssfären,inomhandläggasskallpekter

myndighetsutövningärendenmedan rörslutinstans, motsomsom

1 93.bil. 24 och1992932100 3Prop. s. s.
2 289.rskr.l99293zJuU24,Bet.
3 319.l99394:133,JuU 24, rskr.Prop.
4 165.rskr.19949527, JuUProp.
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enskilda och gäller enskildas rättsanspråk det allmännamotsom
skall förbehållas domstol.

viktig roll det gällerEn den beskrivnanär utvecklingen harnu
den s.k. Europakonventionen haft. Konventionen, trädde isom
kraft 1953, innebär för enskilda få sina civilarätt rättigheteratten
och skyldigheter prövade domstol. Europadomstolen har givit ut-av

civila rättighetertrycket och skyldigheter förhållandevis vid tolk-en
ningl. Riksdagen nyligenhar beslutat vissa ändringar iom rege-
ringsformen särskild lag inkorporering Europakon-samt en om av
ventionenz. 19953.reglernaDe trädde i kraft januariden 1nya

Frågan vidgade möjligheterbl.a. till domstolsprövningom av
förvaltningsbeslutnormbeslut och har Fri- ochövervägts rättig-av

hetskommittén4. Enligt kommittén bör regeringen överklagan-pröva
den endast i de fall det motiverat för politiskär utövaatt styr-en
ning praxis falleller i de ärendena berör områden inte läm-av som

sig för domstolsprövning. principEn bör därför införas ipar ny
förvaltningsrätten innebär beslut i förvaltningsärendenattsom som
huvudregel får överklagas hos de allmänna förvaltningsdomstolarna,
såvida inte något särskilt föreskrivet.ärannat

finns fleraDet exempel avgränsningen mellan vad böratt som
domstol och vad bör förbehållas myndigheter inteprövas av som

alltid så lätt. Bl.a. gäller detta prövningen överklagandenär av en-

l Av de domar Europadomstolen har meddelat kan utläsas intehärmedattsom avses
civilrättsliga förhållandenbara offentligrättsliga åtgärderäven olika slagutan av som

inverkar sådana förhållanden. Domstolen såledeshar konstaterat artikeln äratt
tillämplig på civila rättigheter skyldigheteroch vilka fog påståsmed kan vara er-
kända i nationella rättsordningen. Tvistenden måste genuin och allvarligvara av en
beskaffenhet och kan inte bara existensen rättighet ocksåröra dessomfatt-utanav en
ning fåroch det vilket den tvistenoch kan såväl rättstillämpnings-sätt utövas röra
frågor bevisfrågor. Artikeln kan såledessammanfattningsvis alla för-sägassom avse
faranden, vilkas utgång för privataavgörande rättigheter skyldigheter.är och Den
tillämpas alltså på beslut äganderätt t.ex. rörande expropriationstillstând ochom
byggnadsförbud, bedriva viss ekonomisk verksamhet trafik-rätten t.ex. rörandeatt
tillstånd, förvärvstillstånd ochutskänlcningstillstånd, anspråk skadestånd ock-men
så på förmåner,krav sociala familjerättsliga rättigheter och åtnjutarättent.ex. att ett

anseende. Se vidare Svensk Juristtidning 1991 283 11°.och 1994 346 11°.gott s. s.-
2 Prop. 199394:117, 24,KL rskr. 246 såvitt 2 18kap. och 20-23§§samt avser-8 18kap. § regeringsformen l99495zKU05,bet. rskr. 11.samt -
3 Se lagen 1994:1219 den europeiska konventionen angående skydd för deom
mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.
4 SOU 1994:117, Domstolsprövning förvaltningsärenden.av
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inrymma politis-datalagstiftningen, tillligt del har ansettsstorsom
inslagl.ka

följer reglerna iHandläggningen vid förvaltningsmyndigheten
myndigheternas han-förvaltningslagen l 986 223. Detta gäller även:

föregångareFörvaltningslagen och desstering överklaganden.av
förbättringar, inte rättssäkerhetssyn-inneburit klara minst frånhar

punkt.
förvaltningsdomstol in-processordning tillämpas vidDen som en

vid jämförel-emellertid klara fördelar för rättssäkerheten,nebär en
Till bi-förvaltningsmyndigheterna. dettagäller förmed vad somse

bevismedel.muntlig förhandling och Intereglernadrar bl.a. omom
såvitt första dom-i sammanhang denminst viktigt detta är, avser

för handläggningen,vidare det ökade förtroendestolsinstansen, som
bidrar tillordning nämndemänneni demokratisk valdade attgenom

avgöranden.i länsrättensregelmässigt deltarde
införa något slags nämnde-visserligenkunde övervägasDet att

på såockså i länsstyrelsen för öka allmän-mannamedverkan sättatt
förvaltningsrättskipning. Sådana tankarmyndighetensinsyn ihetens

framgått den föregåendedärom har,inte Förslagär som avnya.
vid ñera tillfällen detförts fram undergenomgången,översiktliga

förekommit på områdeutredningsarbete har dettaomfattande som
avsågdock beaktas dessa förslagmåste1900-talet. Härunder att

självständiga länsdomstolarna bildatshadeinnan deförhållandena
långtgående alternativmindre till den fristå-utgjordedeoch ettatt

förvaltningsrättskipning, slutligen valderegionalaende attsom man
vidareutvecklades års1979inrätta och1971 senare genom re-som

nämndemän deltar ilösning där länsstyrelsensväljaform. Att en
tillåtergångprövning överklaganden innebäraskulle således enav

tidigare valdaförhållanden vägenäldre och bort från denett steg
följerrättssäkerhet,förstärkningmed den den enskildes avsomav

länsstyrelsen har handförvaltningsdomstol i stället föratt omen
mening inteuppgift. RegionberedningensDetta enligtdenna är

riktning.utvecklingen i stället iönskvärt bör motsattutan
rättssäkerhetssyn-vidare framstå nackdel frånmåsteDet som en

ocksåtillsynsorgansamtidigtpunkt, länsstyrelsen den äratt som
rättsanspråk.enskildasiöverklaganden ärenden rörprövar somav

1 199495:K1väcktaanledning därav1993942217 och den medJfr mot.t.ex. prop.
regering-ipropositionen,föreslagitsi till vadRiksdagen beslöt,s. attmotsats som

1973:289,enligt datalagenöverklagningsinstans i ärendenfortfarande skall varaen
199495:KU10, rskr.registeransvarig bet.statlig myndighetdet ärär somom en

politiska karaktär.betydandeåberopadesärendenasTill grund för beslutet35.
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enligt Regionberedningens meningkan för den enskilde fram-Detta
opartiskhetkalla tvekan länsstyrelsensen om

har gjorts gällande länsstyrelsens handläggningDet över-att av
flexibilitetklaganden skulle präglas och smidighetstörre änenav

kan erbjuda och den därmed skullevad länsrätten att vara mera an-
till den enskildes behov och önskemål eller olikapassad ärendens

varierande karaktär. Härvid märka förvaltningsprocesslag-är att att
tillämpas på rättskipningen i1971:291, de allmänna för-en som

möjligheter tillgodosevaltningsdomstolarna, goda de skildaattger
handläggningen i olika situationer.kan ställas Länsrätt-krav som

utsträckning handläggningen till omständighet-kan i stor anpassaen
enskilda fallet. inte alls ovanligti det Det är t.ex. att en en-erna
vid personligt träffarskild besök hos domstolen den hand-ettpart

hans mål därigenom möjlighetläggare har hand och attsom om ges
informellt lägga fram sin sak och kunna fåpå påsättett mera svar

naturligtvis nåsfrågor han kan ha. Samma resultat kan ofta ock-de
telefonsamtal.så ettgenom

lika många länsstyrelsernaEftersom länsrätterna ochär som -
dessa innebär borttagandedessutom finns på orter ettsamma som -

instansordningen tillgäng-ingen nackdel frånlänsstyrelserna urav
för enskilde rättssökande. geografiskalighetssynpunkt den Denna

förhållandetöverensstämmelse, dvs. det det överprövandeatt organ-
länsrätten har område länsstyrelsen domkretset samma som som

för övrigt ovanlig. normaladvs. lånet, Detär är attannars en
instans har domkrets underinstans. regio-högre Enstörre änen en

överlappning beskrivitsden har framstår knappastnal art somav nu
särskilt rationell.som

kritisk riktatssynpunkt har förslagEn mot attannan som om
länsstyrelsen inte längre skall instanskedjans länkar är attvara en av
handläggningen ärende därigenom misteskulle detettav om mo-

tillförs den sakkunskap på olika områdenment som genom som
finns företrädd inom länsstyrelsen. Som redan har framhållits, ger

processordningen flexibelnuvarande för länsrättensden en ram
handläggning olika mål. den mån det behövs harI domstolenav

tjänstemändärvid möjlighet inhämta utlåtanden från hosatt t.ex.

1 departementschefen iJfr här vad uttalade sambandmed förvaltningsrättsrefor-t.ex.
Besvärsprövning i1971:30 del 2 72: förvaltningsdomstol erbjuderprop.men s.

särskilda garantier för avgörandet kommer bli materiellt riktigt. Detta beroratt att
liksomförvaltningsdomstolarna andra domstolar intar friståendedels ställ-att en

ning i förhållande till samhällsapparaten i övrigt, pådels de normalt haratt en mera
kvalificerad sammansättning förvaltningens områ-andra besvärsprövandeän organ

Härtill kommer utredningen i målen i många fall kan bli fullständigarede. ochatt
i förvaltningsdomstol organ.bättre hos andra besvärsprövandeän
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också i Vidarelänsstyrelsen. Så sker dag. kan länsstyrelsens expert-
vid tillgodogöras i samband för-kunskaper behov med muntligen

handling inför Här kan också det den ord-rätten. nämnas att genom
ning gäller i mål beredande psykiatrisk tvångs-som numera om av

införts särskilda regler sakkunnig ivård har hörande länsrätt-om av
därigenom i omfattning.Sådant hörande har ökaten.

Frågan länsstyrelsens roll överklagningsinstans prövasom som
närvarande, inom de sakområden därvid aktuella, så-för ärsom av
Utredningen plan- och bygglagen, Plan-väl översynom av m.m.
byggutredningen Miljöorganisationsutredningen.och som

RegionberedningenVid det samråd har skett mellan ochsom
framkommit i riktningkommittéer har dendessa strävan mot atten

förprövning överklaganden länsstyrelsen närvarandeav som ansva-
de aktuella områdena i stället bör ligga påför på flertalet av enrar
Såvitt härvidsjälvständig domstol. PBL-området har pekatsavser

medförl. Regionbe-problem länsstyrelsens dubbla rollerpå de som
bedömningar har gjorts länsstyrelsenredningen delar de attsom om

rättskipningsuppgifter.i framtiden inte bör ha kvar berörda
funnit tidigare reformer bör fullföljasstatsmakterna har attnu

verkliga förvaltningsdomstolartill allmännaoch länsrätterna göras
naturliga förändringinstans. följden sådan måstei första Den av en

överklagningsärendenaföra bort från länsstyrelserna. Derasattvara
befattning sådana ärenden kvarleva den gamla tidensmed är en av

förvaltningsrättskipningen regional nivå iordning, på intedå ännu
avseende hade anförtrotts fristående och självständiga domsto-något

finns och några ytterligare regionalaSådana domstolarlar. nu organ
förvaltningsrättskipningen behövs inte under mycketför änannat

speciella omständigheter.
prövningstillstånd vid från tillBeträffande överklagande länsrätt

i framtidenvilket allmänt kommer krävas,kammarrätt, attmera an-
Regionberedningen förekomsten därav inte minskar de starkaattser

principiella invändningarna länsstyrelsen behållsmot att som en
instanskedja. Härvidförvaltningsrättskipningens skall fram-länk i

i fråga skall kunna medde-dispens den härhållas ärartatt somav
finns prejudikatintresse det eller detinte bara detlas ettom av om

synnerliga talan ock-finns skäl kammarrätten prövaratt utanannars

1 Överpröv-byggutredningen följd i sitt delbetänkandehar däravPlan- och som en
1994:134 anfört skäli och byggärenden SOU övervägandening beslut plan- attav

till i in-prövningen överklaganden förs domstol redan förstaförtalar överatt av
någon lämplig för ändamåletförutsättning det finns domstolunder ärattstans, som

såvälsådan utredningen avvisar överföringskapas domstol;eller det eventuellt enen
till domstol.till allmänlänsrätt som

l0l4l14
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det finns anledning länsrättens s.k.så ändra avgörande, änd-attom
ringsdispens. länsstyrelsen inte längre skall överklagnings-Att vara
instans ligger för övrigt också i linje med de övergripande strävan-

minska antalet länkar i instanskedjan och därigenom åstad-dena att
billigare Regionberedningenkomma snabbare och avgöranden. kan

iinte finna kravet på prövningstillstånd kammarrätten skulleatt ut-
skäl för någon bedömning det gäller länsstyrelsensgöra närannan

förvaltningsrättskipningenframtida roll i den regionala denän som
redovisats i det föregående.har

slutligt avskiljande frånibland hävdats länsstyrel-Det har att ett
rättskipande fortfarande utförsuppgifterde natur som avav avsen

juridiskinnebära dränering på kom-myndigheten skulle kunna en
följdverkningar övriganegativa för länsstyrelsens verk-medpetens,

Regionberedningenjuridisk resultat. intesamhet art ansersomav
beskrivitshar och behöver fåförslag härde presenteratsatt som

renodlingkonsekvenser. Genom den länsstyrelsensnågra sådana av
uppfölj-tydlig inriktning tillsyn, kontroll,medverksamhet moten.

förvaltningtillståndsgivning och allmänutvärderingning och samt
meningenligt Regionberedningens bör ske, kommerövrigt,i som

fortsättningsvis tillgång till kvalifi-behöva hamyndigheten även att
väsentlig förstärk-på olika områden. Enjuridisk kompetenscerad

förvaltningsrättsligaverksamhet på det områ-länsstyrelsensning av
övrigt oktober 1994, då länsstyrelsenför den 1det ägde togrum

i första instans körkortsin-uppgift beslutalänsrättensöver att om
funktionöverföring alltså ingen rörandegripanden. Denna avser

fråga sedvanlig handläggningöverklaganden;prövning är om enav
beslutsmyndighet.som

det gälleröverväganden kommer göras närDe attsom senare
förvaltningsdomstolarna, kan ocksåtvâpartsprocess ifrågan re-om

det gäller handhavan-förstärkt roll för länsstyrelseni närsultera en
viktiga funktioner juridiskdet art.avav

framtiden erbjuda attrak-således i kunnaLänsstyrelsen bör också
juridiskt utbildad personal ochvarierade arbetsuppgifter förtiva och

lämpliga åtgärder säkerställamöjlighetha meddärigenom att en
övrigt erinrasområde. kan förpå detta Härhög kompetensfortsatt

också iharliknande demfarhågor nämnts, restesatt som nuom
fristående länsdomstolarnabildandet 1979 demed såvälsamband av

skatteförvaltningen. Enligt Regionbered-utbrytningen 1987 avsom
visat sig obefogade.farhågormening har dessaningens vara

i hand för-gjorts, har förstaharövervägandenDe avsettsom nu
sinenskilde har få sakvid vilkenvaltningsrättskipning den rätt att

redovis-framgåttförvaltningsdomstol. Somallmänprövad avav en
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ningen det samråd har med Plan- och byggutred-ägtav som rum
ningen Miljöorganisationsutredningenoch finns det inga bärande
skäl för låta länsstyrelsen överklagningsinstans heller näratt vara
det gäller framtida överprövningen i förstaden instans därviddeav
behandlade ärenden, i dag överklagas till regeringen sistasom som

enligtinstans dessa utredningar i stället bör prövasmen som av en
specialdomstol eller allmän domstol. Beträffande de övriga fallen
där länsstyrelsen överklaganden och regeringenprövar där för när-

slutinstans fårvarande det bli beroende i första hand vilkaär av
förändringar med anledning Fri- och rättighetskommit-görssom av
téns förslag, i vilken mån länsstyrelsen fortfarande bör över-vara
klagningsinstans. fallI de för domstol inteochstannar attman en
regeringen någon myndigheteller skall slutinstans, börannan vara
också de allmänna överväganden här har redovisats komma tillsom

instanskedjanuttryck och länsstyrelsen bort i enlighetäven tas ur
för domstolsprövning, därigenommed det förord har uttalats.som

i enlighet allmänna principerEn reform med de har redovis-som
sammanfattningsvisskulle enskildehär den medborgarensats ur

perspektiv innebära flera och påtagliga fördelar. Bland dem bör sär-
skilt följande nämnas:

processuella reglerna för länsrättens handläggning innebär1 De
förstärkning rättssäkerheten.en av

nämndemäns deltagande i2 Valda länsrättens avgöranden ger
möjlighet till medborgerlig insyn i och ökar därmedprocessen
tilltron till förfarandet.

klar åtskillnad3 En mellan dömande och andra funktioner,görs
inte bör blandassom samman.

enhetlig4 En enkel och instansordning uppnås.

l miljöområdetSom exempel utanför kan här vissa enligtärenden fastighets-nämnas
bildningslagen 1970:988, lagen 1988:950 kulturminnen, begravningslagenom

minerallagen 19911990:1144 och :45. I Fri- och rättighetskommitténs slutbetänk-
femtonsidig förteckning författningar huvudsakligenande finns förordning-överen -innehållande föreskrifter överklagande till regeringen, SOU 1994:117 bil.om sear -
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Överföring uppgifter tillförvaltningsrättsligaav
länsstyrelsenandra änorgan

renodlingi konsekvent genomförd länsstyrelsensledSom ett en av
i delar inte rättskipnings-förvaltningsverksamhet deäven som avser

tillsynsmyndighetfall då länsstyrelsenuppgifter, dvs. de somagerar
rådgivande m.ñ.beslutsmyndighet i första instans eller hareller

i i enlighet med vad harockså det avseendetfunktioner, skall som
åvilarde uppgifter i dag läns-allaanförts övervägas om somovan

inom förlämpligen bör hanterasframdelesstyrelsen även ramen
uppgifter tillsyn den kom-organisationen. Att överden som avser

nationella efterlevshur de målensektorn och ärmunala som avser
decentraliseras till kommun-statlig uppgift inte kanrenodlat somen

ytterligare. övrigt börinte utvecklas Isjälvklart och behöverärerna
ändrade huvudmanna-decentralisering ochtill såvälmöjligheterna

iförutfattade meningar förhållan-avregleringskap prövas utansom
lösningar.till dagensde

enligt har länsstyrel-tvångsvård LVMgäller ärendendetNär om
från juli 1994 förtsdet området den 1tidigare uppgifter påsens

utskänkningsärendena kommerSåvitttill kommunerna.över avser
den januariöverñyttning ske 1motsvarande ansvaret attaven
har tagits bortuppgift ganska nyligenpåexempel1996. Ett somen

föreningsregistren,för handels- ochlänsstyrelsenfrån är ansvaret
registreringsver-ochjanuari Patent-1993den 1 övertogs avsom

årketl. exempel finns frånYtterligare senare
Ändrat på andra områden.diskuteras ocksåhuvudmannaskap kan

1974:enligt lagen 191 be-ärendenexempel kanSom nämnas om
ordningsvakter lagen1980:578 ochvakningsföretag, lagen om

1 ikraftträdandebestämmelsernaEnligt 210, rskr. 75.199293:27, LUProp. p. av
regist-januari 1993länsstyrelse efter den 11992:1449 kunde ävenSFStill varaen

vid vil-1995. Regeringen bestämdetill den januaridock längst lreringsmyndighet,
överföringen skulle ske.successivatidpunkt denken

2 19921 januarihanteringen familjebidrag, den övertogsHär kan nämnas somav
fritidsbåtsre-l9909lzl02, FöU rskr. 285,Riksförsäkringsverket prop. samtav

108.l99293zl02, TU 10, rskr.januari 1993 prop.upphörde den 1gistret, som i
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Ävenm.m. vissa körkorts-övervakningskameror1990:484 om
sammanhangi dettadiskuterasärenden kan

polisverksam-här,område bör ärbetydelsefulltEtt tas uppsom
polismyndighet.regionalLänsstyrelsenheten. är

regionalhuruvida uppgiftenibland ifrågasättsharDet att po-vara
eller den börhos länsstyrelsen,ligga kvarlismyndighet bör om

fristå-alternativ dels påhar pekatsSomnågonligga annanstans. en
uppgif-landstinget. Länsstyrelsensmyndighet, dels påregionalende

fast i samband medi sina huvuddraghänseende ladesaktuelltiter
skall övervaka all-förstatligades. Länsstyrelsenpolisväsendet attatt

nödvändiga åt-i ochupprätthålls länetordning säkerhetochmän att
ordningen hotas ellerallmänna störs.vidtas dengärder när

polis-Regionberedningenframgåttkapitel 6 harI attatt anser
statligt Så-i fortsättningen börverksamheten även ett ansvar.vara
polismyndighetfristående regionalalternativet medvitt an-enavser

för något bestämttillräckligt underlagberedningen inte hasigser
uppgifters sambanddock beaktas dessamåsteställningstagande. Här

och gälleri kriglänsstyrelsen harmed det somm.m.somansvar
säkerhet.ordning ochinom områdetfunktionerbl.a.

länsledningar harolikaföreträdare förärendeslag ävenEtt som
utbetalning-hanteringennågonhemma ärhöra annanstansansett av
enligt somli-Uppgiften skullelönegarantilagen 1992:497.enligtar

förhemmahörande inomnaturligtuppfattas ramensom meraga
kronofogdemyndighetens verksamhet.t.ex.

till uppgift bl.a.lönegarantiutredning hade överväga1993 års att
ersättningar på dettaför utbetalningframtida organisationenden av

utredningen3 alter-nämndes olika tänkbaradirektiven tillområde. I
kronofogdemyndigheterna ochkonkursförvaltarna,nämligennativ,

förstatillkomsten denförsäkringskassorna. Införde allmänna av
centralmyndighetenden dåvarandeområdet föreslogslagen på att

EONexekutionsväsendetförvaltningadministration ochför av
decentraliseringsskäl val-utbetalningsuppgiften. Bl.a.skulle ha av

l in-länsstyrelsen f.ö.bevakningsföretag skallstycket lagenEnligt 5 § andra om
gäller 0rd-i auktorisation. När detRikspolisstyrelsens yttrande ärendehämta om

i vissa falli så fråga förordnande prövasningsvakter det redan dagär att avom
ordningsvakter.§polismyndighet, 5 lagenRikspolisstyrelsen eller omav se

2 m.fl.bil- körkortsregistreringen Statskontoretutredning 1994 ochI m.m. avomen
polisen.vissa körkortsfrågor till bl.a.flyttaredovisades överväganden överattom

bilinspektörerna skulledärvid verksamhet bedrivsansåg denPolisföreträdare avsom
inomkörkortsfrâgorna i övrigt inte ansågs höra hemmaflyttas medankunna över,

flyttasförarprövningsverksamheten bordeansåg för sin delpolisen. Utredningen att
1993:34.TU rskr. 58 och SOUjfr l99293:2,till länsstyrelsen prop.

3 Dir. 1991:103.
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länsstyrelsernal.des dock Frågan har diskuterats vid ñera tillfällen
föreslagitszdärefter och förändringar har också intemen genom-

förts 1993 års lönegarantiutredning ansåg någon förändring inteatt
ske4.borde dettaI sammanhang kan också företrädarenämnas att

för de administrativa direktörerna vid länsstyrelserna i skrivelseen
till utredningen framhöll handhavandet lönegarantiutbetalning-att av

länsstyrelserna värdefull information företagens situa-arna ger om
tion i länet, borde kunna utnyttjas för effektivisera länsstyr-attsom
elsernas arbete med näringslivs- och arbetsmarknadsfrågor.

I den proposition förändringar i lönegarantisystemetom som re-
geringen lade fram med anledning utredningsarbetet ansågs, vidav

bedömning, inget de alternativ till länsstyrelser-sammantagenen av
invändningsfritts.övervägts, Inget dem skulle, enligtna som som av

regeringen, heller innebära sådana fördelar, kunde motiverasom en
ändring den rådande ordningen. Regeringen anslöt sig således tillav
utredningens mening på denna punkt. Också majoriteten deav re-
missinstanser sig i frågan hade ståndpunkt. Dettayttratsom samma
gäller Riksförsäkringsverket, Riksskatteverket flertalett.ex. samt
hörda kronofogdemyndigheter. Sveriges Ackordscentral ansåg dock

utbetalningsfunktionen borde skötas kronofogdemyndigheter-att av
na.

Riksdagen beslöt i enligt med vad regeringen förordat i proposi-
tionen

Regionberedningen konstaterar för sin del frågan hanter-att om
ingen lönegarantimedel har ingående vid ñera tillfällenövervägtsav
och riksdagen så i juni 1994 godta regering-att sent attsom genom

nämnda proposition har gjort klart någon överflyttningattens nyss
härför från länsstyrelserna inte aktuell. Det finnsäransvaret motav

bakgrund härav ingen anledning för beredningen uttala någonatt nu
avvikande synpunkt härvidlag.

Önskemål har förts fram decentralisering till kommunernaom en
uppgifter i dag ligger på länsstyrelsen.av som

l Prop. 1970:201 73, lLU 79, rskr. 450.s.
2 Prop. 1990911150 bil. II:9 91 bil.och II:12 110 avsåg överföring till krono-s. s.
fogdemyndigheterna.
3 Prop. 199192139 36 f., LU 37, rskr. 318.s.
4 SOU 1993:96, Förändringar i lönegarantisystemet.
5 Prop. 1993942208.
5 Bet. 199394:LU34, rskr. 394.
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i riktning frånSom exempel denna har del håll till-nämntsen
ståndsgivning beträffande vissa lotterier bingospel.och En sådan

delvis möjlig inom för frikommunför-ordning det s.k.ramenvar
söketl. lotteriområdet antagit lagstiftning,Riksdagen har en ny

19952.januarii kraft den Några ökade befogenheterträdde 1som
inteinfördes därvid finns enligt Regionbe-för Detkommunerna

mening inte någon grund för förslag i dettaredningens nu som av-
gjordes i lagstiftnings-seende strider de överväganden detmot som

ärendet.
övriga önskemål kan sådana har ökadeBland nämnas avsettsom

djurskyddsområdet4.befogenheter för kommunerna
ocksåkan i detta sammanhang länsstyrelsen redanDet nämnas att

gällande regler möjlighet delegera tillsynsansvar tillenligt har att
enligt 18 b § naturvårdslagen 1964:822 och 44 §kommunerna a

1 tillståndsgivningEnligt 1987:443 försöksverksamhet med kommunallagen om
år 1991lotterilagen 1982:1011, gällde till utgången prop. 198687:enligt som av

198889:1, 13. 1989 lades118, KU 30, rskr. 323; KU rskr. näransvaretprop.
tillståndsgivning egentliga lotterierför lokala s.k. generellt kom-det gäller över

i sådana198788: 141, KrU 22, rskr. 391. Beslutanderätten ärendenprop.munerna
polismyndigheten.tidigarehade utövats av

2 l99394:182, KrU 32, rskr. 415. Beslut enligt den lagen skall alltidProp. nya
förvaltningsdomstol i första hand länsrätt; prövningstill-hos allmän dvs.överklagas

Tidigarestånd vid överklagande till kammarrätten. bildenkommer krävasatt var
område; såväl länsstyrelse, Lotteri-inte enhetlig detta överklagande skedde hos

regeringen. Vissa beslut fick inte överklagas.nämnden som
3 SOU 1992:130 fanns förutsättningarLotteriutredningen övervägde det föraattom

tillståndsgivning för restaurangkasinospel tilloch spel kom-över varuautomater
så såledesfann inte borde ske. Regeringen delade denna åsikt.attmunerna men

4 Också förekommit lagstiftning kopplad till frikommunförsöket;här har lagense
l986:99 försöksverksamhet med ökade kommunala befogenheter vid tillsyn en-om

1988:534, gäller till utgången år 1994 198586:ligt djurskyddslagen prop.som av
116; 198889:1, KU rskr. 13; l99192:13, KU70, KU 15, rskr. prop. prop.

199192:173, 199293:J0U1, rskr. 199293:24. Riksdagens31; bet.rskr. prop. -djurskyddstillsynen och harkommunernas handhavanderevisorer har översett av
199394:RR8 framfört kritik hur denna fungerar i dag. Enligtdärvid förs. mot re-

framtida tillsynen frånkan i perspektiv flyttavisorerna det överövervägas attett
Frågan hantering livsmedelstillsynentill kommunernaskommunerna staten. avom

Pajalaaktualiserats uppmärksammat JO-ärende, rördehar tidigare ett somgenom
någoni strid lag och förordning inte bedriva fort-med gällandekommuns vägran att

i ocksålivsmedelskontroll [JO 198889 378 lf.]. Se sammanhangetlöpande prop.s.
198889:Jo25livsmedelskontroll [JOU 14, rskr. 263]. I [c],198889268, Om mot.

tillsynentillkännagivande möjlighet för kommunernaföreslogs överatt taett avom
möjligheter lokal erfaren-livsmedelskontrollen. Motionärerna betonade bl.a. de som

Motionen avslogsi verksamhet det aktuella slaget.kunskap kanhet och avge en av
riksdagen.
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miljöskyddslagen 1969:387. möjligheterDessa också utnytt-synes
utsträckningl.ijas betydande

övergripande perspektiv kan beträffande överföringI ett mera av
i verksamhetsformer följandeuppgifter anföras.nya

till ägarintressen iStaten har antal företag.är ägare samt ett stort
översikt företagsägande återfinns i årligEn redogör-över statens en

regeringenfrån Skilda motiv har historisktelse legat till grund för
Som exempel kanägarengagemang. nämnas:statens

produktion infrastrukturella tjänster med service i helaav-
landet,

hälsofarliga potentiellt skadligakontroll ochöver varor,-
officiell provningsverksamhet,kontroll över-

säkerhetspolitiska intressen,-
exploatering naturresurser.av-

statlig tidigareStora delar verksamhet drevs i myndig-av som
bolagiserats underhetsform har år. Detta gäller Statenst.ex.senare

AB3,vattenfallsverk den januari 1992 blev Vattenfall1 Tele-som
ABden juli 1993 blev Telia och Postverketverket 1 densomsom

AB5.1994 blev Posten1 mars
i målsättningenRegeringen har, med utgångspunkt att staten som

likaföretagsägare skall kunna konkurrera med andra på vill-ägare
riksdagen hemställt bemyndigande för sådanakor, hos attom svara

förvaltningen företags-frågor sammanhänger med statenssom av
ägande

avreglering sigBeträffande eventuell Regionberedningenen anser
inte underlag för några konkreta förslag. Frågeställningen måsteha

beredningsarbetet, inte minst i ljusetdock beaktas i det fortsatta av

1 naturvårdsförordningen 1976:484 finns också överlåtel-I 28 § bestämmelser oma
från till Enligt länsstyrelseinstruk-befogenheter länsstyrelsen kommun. 61 §ense av

får vidare överlåta vissttionen länsstyrelsen kommun i ärende eller iatt etten
vissa ärenden meddela beslut eller genomföra åtgärderegetgrupper av ansvar

föreskrifter i inte hindrarskulle ankomma länsstyrelsen, lag det.omsom annars
2 skr. 19949520.Se senast
3 199091:87, 38, 318; 199192:49, NU 10, rskr. 92.NU rskr.Prop. prop.
4 bil. 20, 312 313; 199293:200, TU 30,1991922100 TU rskr. ochProp. prop.

199394:132, TU 11, rskr. 152.rskr. 443; prop.
5 199293:100 bil. TU 27, rskr. 311; 199394:38, TU 9 och ll, rskr.Prop. prop.
119.
6 100 bil. 13 50 Bemyndigandet enligt regeringen,199495: bör,Prop. s. avse

skrivelsen innebära möjlighet församtliga enligt den nämnda ochföretag reger-nyss
sälja aktier iägandet, köpa eller delta elleringen bl.a. omstrukturera samt attatt av-

årRegeringen minst två gånger läm-stå från delta i nyemissioner. attatt avser per-
till riksdagen de åtgärder vidtas avseendeföretagsägandet.redogörelse om somna en
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särskilda utredare prövakommittéertill samtliga ochdirektivdet att
denregeringssammanträde 24beslöts vidåtaganden,offentliga som

avregle-1994. delegation förocksåHär kan nämnas att enmars
i septembertillkalladesAvregleringsdelegationenringsfrågor

i november 199319932. lämnade förstaDelegationen rapporten
delegationen bör allaEnligtmaj 1994.iandraoch rapporten

företagenberörsättellerregleringaroffentliga annatettsom
undersökasbörkostnader. Detonödigamotverkaförgranskas att

med al-ellerbort ersättasförändras,förenklas,reglerna kan tasom
föreslagitDelegationen haravgifter.styrmedel, ettternativa t.ex.

fjärdedelinnebäravreglering,föraktivt att av reg-system ensom
undersöks densamtidigt detvarje årgranskasskalllerna omsom

inom är.tiondelminskas medregelmängden kan etttotala en
redogörelsejuli 1994 har lämnatsitill riksdagenskrivelseI enen

1991-septemberperioden septemberunderavregleringsarbetetför
19943.

Regionberedningen inteavslutningsvis konstateraskanDet att an-
förvaltningsrättsli-överföringförslagförunderlagsig ha avomser
till sig kom-länsstyrelsen,liggeri daguppgifter, varesomga

bered-Attprivaträttsligai-organ.elleroffentligaandra organmuner,
nuvarande skogsvârdsstyrelsernasdevissaningen upp-att avanser

själv i mednäringen sambandkunna över attgifter bör myn-tas av
detframgåtti länsstyrelsen harinordnasdighetsfunktionerna av

föregående.
ipå någotförut har sättnämnts,berörs, ettLänsstyrelsen som

meningRegionberedningensEnligtförfattningar.antalmycket stort
bakgrunddessagenomgång Motgöras.systematiskbör avaven

i vilken omfatt-tillställningdärvidhelhetsbild börden tassom ges,
förligga inomuppgifter börolika förvaltningsrättsliganing ramen

undersök-sådanEnfortsättningen.verksamhet ilänsstyrelsens även
uppgifter börförslagi konkretatorde kunna resulteraning attom

lämpliga Detlänsstyrelsen tillfrån andra,föras över organ.mera
förreelltfinnsrimligt detockså utrymmeär ettanta att avre-att

i fråga.här ärförvaltningsuppgifter,beträffandeglering som

1 1994:23.Dir.
2 1993:113.Dir.
3 19949522.Skr.





INDELNINGSFRÃGORSOU 1995:27 427

Indelningsfrågor9

Inledning1

9.1.1 och länsstyrelserLän

i regeringsformer,kapitel 2 äldre med bör-Som framgått angavsav
uttryckligen rikets indelning i län. Förekomstenjan i 1634 års, av

indelningen i följer emellertidoch därmed län endastlänsstyrelser
regeringsform. kap. 6 § såledesindirekt 1974 års I 11 sägs attav

länsstyrelserna.lyder bl.a.regeringenunder
länsstyrelseinstruktionlförordningen med finnsgällandedenI nu

uttryckliga bestämmelser länsindelningen. deinte några Iheller om
instruktionernaz föreskrevs endast i varjedet län skulletidigare att

föreskriften ansågs överñödig ochlänsstyrelse. Den dockfinnas en
finns heller inga särskildaDet bestämmel-därförhar mönstrats ut.

residensstäder.länensser om
förvaltningsmyndighet för bl.a. indel-frågor riketsCentral om

Kammarkollegiet åligger kollegiet föra liggareDetning överär att
liggaren börjadeförda juliläggas den 1indelningen. Den nu upp

i princip upphörde föras.jordebok Liggaren förklara-1936, då att
sin januari 1941. Dendes i helhet enligt den 14upplagd beslutvara

indelningen i bl.a. domsag-förs länsvis innehålleroch uppgifter om
stiftstillhörighetkommuner, församlingar och samtpastorat, omor,

häradsindelningen.den gällande ochsocken-senastom
omfattning således påSveriges indelning i byggerlän och dessas

indelningsändringar förshistoriska förhållanden. enskildaBeslut om
rikets indelningar.in i Kammarkollegiet förda liggarenden överav

och med beaktandei historiska förhållandenaMed utgångspunkt de
däri, fortlöpandeförändringarlagakraftägande beslutde somomav

1 SFS 1990:1510.
2 1988:971.1958:333, 1971:460 ochSFS
3 Kammarkollegiet.instruktion för1994:634 medSe förordningen
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förtecknats kollegiet, erhåller således bild landets in-av man en av
delning i bl.a. län.

ändringarNär det gäller länsindelningen det enligtav anses prax-
regeringen har besluta mindrerätt ändringar närmastatt att om

följd ändringar i den kommunala indelningen, medansom en av
frågor omfattande ändringar skall riksdagen såprövasmeraom av

19681.då Stockholms stad och län förenades den januari1t.ex.
förändringarEventuella rörande länens residensstäder ocksåanses

riksdagens ställningstagande.kräva
inte enbart länsstyrelsernasDet geografiskaär verksamhetsområ-

den bestäms länsindelningen. Detta gäller också lands-t.ex.som av
kammarrätternaz,tingen följande,se det läns- och skattemyndig-

heterna3 försäkringskassorna.de allmänna vissaI fall utgörssamt
organisatoriska byggstenarnade enheter består ñera län.av som av

9.1.2 Landsting

Inledning

Sverige finns landstingskommunerdet i framgårAtt kap. §l 7av
Enligt 8 kap. § RF skall grunderna förRF. 5 den kommunala indel-

iningen bestämmas lag.
§ kommunallagen varjeI l kap. 2 landsting omfattarsägs att ett

inte särskiltlän, något föreskrivet. iär Av 4 över-annatom p.
tillgångsbestämmelserna lag framgår rikets indelning iattsamma

landsting inte ändras den lagen. Landstingen och derasgenom nya
bildande 1862 års landstingsförordning beskrivitshar igenom av-
snitt 2.2.2.

alltså konstateras, inteDet kan det kommunallagen elleratt av
någon författning uttryckligen framgår vilka kommunerannan som

utanför landsting. istår Svaret den frågan får stället sökas på
håll. beträffandeSom exempel kan Gotland det inämnasannat att

upplösninglagen 1970:31 Gotlands läns landstingskommunom av

l Se 1967:77, SU 97, rskr. 221; 1967:162, KU 380.rskr.prop.prop.
2 Se lagen 1971:289 allmänna förvaltningsdomstolar och förordningen 1977:om
937 kammarrätternas domkretsar.om
3 taxeringslagen 1990:324, förordningen 1990: 1293 instruktion förSe med skatte-

förordningen skattemyndigheter-förvaltningen och 1990:1294 lokaliseringenom av
na.
4 försäkring.1962:381 allmänSe lagen om
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sammanlägg-beslutmedsambandiKonungenföreskrevs, omatt
förord-kundekommuntillGotlands länikommunernaning enav

iträddebeslutetnärupphöra,skullelandstingskommunenattna,
januari 1971.kraftl. skedde den 1Så

lands-utträddeMalmölandsting.ialdrig ingåttharGöteborg ur
ändalänsindelningenutanförstodStockholmEftersom1871.tinget

stadenför denaktuelltaldrig attdessförinnandet1968tillfram var
landsting:iingåtttidvis intestäder harandralandsting. Tretillhöra

landstingetutträddeHelsingborg. DeochGävleNorrköping, ur
1918.18931872, resp.

landstingskom-ochlänbl.a.innebarlandstingslag attårs1954
delaMöjlighetensammanfalla. ettmunz attprincip kom uppi att
Likasåmönstradeslandstingsområden togsut.fleraellerpå tvålän

utträdafickfolkmängdvissuppnåttstadbestämmelsen att somom
bestämmelseräldreenligtfall därdeIbort.landstingskommunur

län,Kalmarpåsyftadeshärläninomfannslandsting ettän ettmer
Kungl.enligtmedgivandeefterområdeni tvåuppdelatsom var

stadfannsdär deteller1864december30 somdenMajzts brev
Gävlevidare.tillsordningendenbibehöllslandsting,tillhördeinte
gjordeNorrköpinglandsting 1963.iåterinträddeHelsingborgoch

landstingslagårsi 1924Redan1967.årnågradetsamma senare,
i län.landstingantaletminska ettmöjlighetintagits atthade en

tvådeutnyttjades dåjust det länetavsågmöjlighetDenna som --
1971.slogslänKalmarilandstingsområdena samman

Indelningsändringar

1979:411i lagenfinnsindelningsändringarBestämmelser omom
indel-landstingochindelning i kommunerSverigesiändringar -

innehåll.följandelandstingen,ningslagen3. såvitthar,Lagen avser

1 72.rskr.1970:14, KUProp.
hänseende2 terminologisktoch ettsystematisktiinnebarlandstingslagårs1954

särskild kommun-karaktärlandstingsgemenskapensframhävande enavstarkare av användning-uttrycktillbl.a.Detta komgjorde.1924 års lagvad genombildning än
uttryckeni ställetanvändesårs lag1924Ilandstingskommun.beteckningenen av benämningenkom1954 års laglandsting. Genomenbartlandstingsomrâde eller

fullmäktigedvs.representativadet organetuteslutandeanvändaslandsting att
landstingskommunen.i

1970:3 1970:988 och lagenfastighetsbildningslagenenligtgällakanFrån vad som fastighets-medsambandindelning iecklesiastikkommunal ochiändring991 om
sammanhang.i dettabildning, bortses
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Regeringen får besluta ändring i landstingsindelningen,om om
hinder inte möter ändrad länsindelning. Om sambandetmot mel-en
lan landstingsindelningen och länsindelningen gäller vad före-som
skrivs i kap.1 2 § kommunallagen. En ändring i landstingsindel-
ningen får dock ske endast ändringen kan medföra bestå-antasom
ende fördel för landsting eller del landstingett eller andraetten av
fördelar från allmän synpunkt. Regeringen får meddela de föreskrif-

behövs för ändringens genomförande.ter som
När del landsting förs tillöverett landsting skallen ettav annat
ekonomisk reglering ske tillgång eller förbindelse,en om en som

kan hänföras till den delen, bör överföras till det andra landstinget
eller det finns särskilda tillskäl regleringen. Regleringen skallom

tillha syfte på ändamålsenligt och skäligt fördelaatt ett sätt lands-
tingets förmögenhet eller del denna. Regleringen fastställsen av av
regeringen beslutet indelningsändringennär meddelas. Omom
landstingen är regleringen, bör denna fastställas. Närense om ett
landsting läggs med landsting, övergår det lands-ett annatsamman
tingets tillgångar och ansvarigheten för dess förbindelser till det
landsting bildas sammanläggningen.som genom

indelningsändringEn iträder kraft den 1 januari det år be-som
i beslutet ändringen.stäms Ett beslut regeringen indel-om av om

ningsändring skall meddelas år före ikraftträdandet. Omsenast ett
det finns synnerliga skäl får beslutet meddelas vid tid-en senare
punkt, intedock åttaän månader före ikraftträdandet.senare

Sedan indelningsändring har beslutats, kan landsting enligten ett
den indelningen förvärva rättigheter och ikläda sig skyldigheter.nya
Denna bestämmelse främst avsedd förär de fall då landstingett nytt
bildas indelningsändring gäller formellt även beträff-genom en men
ande andra indelningsändringar.typer av

tidenUnder mellan beslutet indelningsändring och ändringensom
ikraftträdande skall den beslutanderätt tillkommer landstings-som
fullmäktige företrädareutövas för landstinget enligt den in-av nya
delningen, beslutet sträcker sina verkningar till tiden efterom
ikraftträdandet. Som exempel sådanapå beslut brukar fast-nämnas
ställande budget för det landstinget, investeringsbeslut,av nya an-
tagande planförslag, beslut reglementen och stadgor,taxor,av om
inrättande tjänster beslut i organisatoriska frågor.samtav nya

Företrädare för landstinget enligt den äldre indelningen får under
tid sådanutöva beslutanderätt iendast frågor uteslutan-samma som

de detta landsting och inte sträcker sina verkningar tillavser som
tiden efter ikraftträdandet. Härmed i princip endast beslutavses som
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ekonomiskabefintligaverksamhetsnivå ochbefintliginom ra-ryms
mar.

in-berörslandstingföreträda derättenfrågaI av enatt somom
gällai kraft,träderändringentill dess attskalldelningsändring

landstingetdetföreträderlandstingvarjeilandstingsfullmäktige en-
indelningen.denäldredensåvälligt nyasom

landstingetväckaslandstingsindelning kanändradFråga avom
ändring-skulle beröraslandstingmedlemeller ett avsomavav en

Kammarkol-in tilländring skallsådanAnsökningen gesenomen.
frågaocksåKammarkollegiet kanochRegeringen talegiet. upp en

initiativ.indelningsändring egetom
Kammarkollegiet göraskallindelningsändringärendeI ett om

ärendetstillmed hänsynbehövsdetOmbehövs.utredningden som
uppdra åtKammarkollegiet sär-fårbeskaffenhet,ochomfattning en

utredningen.utredare göraskild att
hade tilllndelningslagskommittén,tillkallade1974årDen som

i kom-ändring1919:293lagenöversynuppgift göra omatt aven
hänsyndet medansågindelning KIL,ecklesiastik attochmunal

länsindel-anknytning tillindelningenslandstingskommunalatill den
bestäm-inindelningslagenianledning tainte fannsningen att en

ändringl. kritiseradesDettasådanförförutsättningarnamelse enom
Landstingsförbundet. Departements-bl.a.remissinstanser,fieraav

synpunkter fördesföljd häravSomkritiskadelade dessachefen en
denmotsvarandebestämmelseinindelningslagen§kap. 1 omi 2 en

fördel etc..bestående§i kap. 1lkommuner
skallkommunfalli vissagällerkommunerSåvitt att en nyavser
i lag-finnsdäromBestämmelserindelningsdelegerade.företrädas av

Motsvarandeindelningsdelegerade.kommunala1979:412 omen
nå-finnshellerlandsting. Intebeträffandeintefinnsbestämmelser

skallindelningsändringomfattandeföreskrift att meraenomgon
KILstycket§ första33Iharsedan val ägtförsti kraftträda rum.

in-fattatsbeslutlandsting, närnyvalbestämmelser omfanns avom
landstings-iändringföreskrevsVidaredelningsändring. att, enom

då valårefter detårsskiftekraft vid närmastiträddeindelningen
lands-avsågvalenhållits,hadelandstingsledamöterriketi hela av
i 33 §Bestämmelsernaindelningen.enligt dentingskommunen nya

vid tillkomst-1954:319landstingslagenfrånflyttatshade överKIL
kommunallag.års1977aven

1 indelningslag.1978:32, NySOU
2 86197879:l57Prop. s.
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Vid sidan regler förfarandet vid kommuns inträde i lands-av om
tingskommun fanns ingadet bestämmelser i KIL rörande ändring
iden landstingskommunala indelningen, regeringens i vissautan av-
seenden begränsade befogenhet i övrigt besluta indelnings-att om
ändring ansågs vila på sedvanerättslig grund.

Indelningslagskommittén fann regleringen i KIL långtatt var
ifrån fullständig och konsekvent. Visserligen tillämpades bestäm-
melserna i KIL kommunala indelningsändringar i viss utsträck-om
ning analogt i fråga ändring i den landstingskommunala indel-om
ningen, reglerna kunde inte uppfylla de krav RFmen anses som
ställer 8 kap. §.5 I huvudsak borde regler gälla be-samma som
träffande kommunal indelningsändring. Bestämmelser indel-om
ningsdelegerade ansågs dock inte nödvändiga, eftersom lands-vara
tingskommunala indelningsändringar normalt inte denär omfatt-av
ningen det under övergångsperioden mellan ändringsbeslutatt och
ikraftträdande måste finnas särskilt beslutande-utövarett organ som

En ändringrätten. såär omfattande sådant skulleatt ettsom organ
behövas, torde enligt kommittén under alla omständigheter inte kun-

genomföras riksdagen ställning därtill, varvidutan att tar ävenna
frågan indelningsdelegerade kan lösas. I sammanhanget kanom
nämnas, 1963 års länsindelningsutredning ansåg det fannsatt be-att
hov lag landstingskommunala sammanläggningsdelegera-av en om
de. Detta följd de förändringar utredningensstoravar en av som
förslag skulle innebära för ñertalet landsting.

Beträffande val landsting i samband med indelningsändringav an-
såg Indelningslagskommittén behovet ifrågasättasdärav kundeatt
Enligt kommitténs mening torde det inte finnas något behov attav
kunna sådana ändringarsätta i kraft vid andra tillfällen årsskiftetän
efter ordinarie landstingsval. Några bestämmelser val bor-extraom
de därför inte införas i den indelningslagen.nya

Departementschefen delade kommitténs ställningstaganden i nu
hänseenden3.nämnda

Beträffande frågan kommuns inträde i landsting kan följandeom
iAv 4sägas. övergångsbestämmelserna till indelningslagen fram-p.

går kommun inte ingår i landsting får inträdaatt däri,en som om
samstämmiga beslut därom fattas kommunen och landstinget.av
Om det finns synnerliga skäl får regeringen i falläven beslutaannat

1 sou 1967:23 147 tf.s.
2 SOU 1978:32 176.s.
3 A. 88.prop. s.
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in-inträda i landsting. Skall kommunskallsådan kommunatt enen
inträdet och med-regeringen dagen förlandstingi bestämmerträda

gällerVadföreskrifter behövs.övrigadelar de sagtssom nusom
finns inget lands-i Gotlands länGotlands kommun;i frågainte om

tingl. såvitt de tvåsåledes tillämplig endastBestämmelsen är avser
Göteborg och Malmö. Motsvar-landstingsfria kommunerna,andra

indel-lagstiftning. Vid tillkomsteni äldrereglering fannsande av
då fanns i 2 b §bestämmelse idenningslagen fördes ämnet som

lagenz. motiveraansågsFrågans karaktärtill denKIL attöver nya
i övergångsbestämmelsernai lagenskulle reglerasintesaken utan

till den.
kommunala nyval kanfrågan nämnasSåvitt att reger-omavser

skallsärskild utredaredirektiv till över-beslutatingen har somen
fullmäkt-genomföra nyvalinförasmöjligheter skallväga att avom

indelningen skälSomändringar i den kommunalavidige större
frågan4,Lokaldemokratikommittén uttalat iåberopades vadhärför

demokratinslokalalagstiftningsärendet denförevarit ivad omsom
mandatperiodernaförlängningvilande beslutetdådetsamt avom en

årtill fyra

1 28.1970:14Jfr prop. s.
2 i samband1954:319 till KILfrån landstingslagenhade flyttatsBestämmelsen över

års kommunallag.1977tillkomstenmed av
3 Dir. 1994:92.
4 429.1993:90SOU s.
5 379.KU 40, rskr.199394:188 32,Prop. s.
6 slutligtdärefter fattat besluthar315. RiksdagenKU 44, rskr.199394:115,Prop.

rskr.199495:KU0l,iärendet; bet.
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9.2 Allmänt behovet ändradom av

länsindelning

Sammanfattning: Det ökade intresse för samarbete i större
regioner, kommit till uttryck på fiera håll i landet, har isom
Västsverige och i Skåne lett till krav på förändringar läns-av

Uppslutningengrånserna. bakom kraven sådanär dessaatt nu
bör tillmötesgås. övrigaI delar landet bör avvakta ini-av man
tiativ från lokal och regional nivå, innan några länsgräns-
förändringar vidtas.

Samordningen offentlig regional verksamhet bör förbätt-av
Inom Vägverket och Banverket finns beredskap jus-ras. atten

för aktuella verksamhetsområdengränserna så ide hög-tera att
grad sammanfaller. Sådana åtgärder vidtasbör förs-ettre som

för få till stånd regional indelning förta steg att en gemensam
den statliga verksamheten länsnivån.över Vilka ytterligare
myndigheter skall ha regionala börgränsersom gemensamma -
klargöras efter hand. Regeringen bör utfärda anvisningar be-
träffande vilka överväganden myndigheterna skall i frågagöra

sina indelningar.om

9.2.1 Inledning

Behovet ändamålsenlig länsindelning för effektivareattav en mer
kunna ombesörja offentligade uppgifterna på regional nivå har

ipåtalats llera olika sammanhang. För samhällsplaneringens del har
framhållits vikten överblickakunna geograñskt tillräckligtattav

ansluter till näringsgeograñskt naturliga regioner.stora ytor som
Samhällsuppgifter på kommunikationsområdet med påtaglig linje-
karaktär erfordrar förhållandevis regioner för kunna han-stora att

i decentraliserad organisation. Ekonomisk utjämning, risk-teras en
spridning och behov specialisering på hälso- och sjukvår-t.ex.av
dens område underlättas verksamheten bedrivs i enheterattav som

befolkningsmässigtär någorlunda Många miljöproblem harstora.
gränslös karaktär, vilket de måste angripasgör överatten stora

områden för nå framgång med insatsen, samtidigt behovetatt som
närhet till problemen kräver decentraliserade lösningar. Dagensav

länsindelning uppfyller många håll inte dessa krav på funktio-en
nell regional administrativ indelning.
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Åtskilliga efterkrigstidenutredningar har under arbetat med frå-
länsindelningen till ovannämnda krav. Länsbered-att anpassagan

redovisats i kapitel 2 och valdeningen, förslag t.ex. attvars
bestående län för kla-samverkansområdenföreslå attav grupper av
erfordrar enheter länen.planeringsfrågor Ingade större änsomra

förändringar har dock genomförts.tillförslag
svårigheterna förvärrats och kraven åtgärderUnder tiden har

intensitet. Avsaknaden samfälld lös-fram med alltförts större av en
i sektoriella lösningar ibland har förvärratresulteratning har som

myndigheter lånet grund förAllt fler har lämnatproblemen. som
gjort indelningar försvåratregionala indelning ochsin som enegna

rationell samordning.
har vuxitsamarbetsprojekt länsgränsermängdEn över upp men

otymplighet. omfattandeadministrativ Detibland medförthar en
Västsverige därför lett till krav påi Skåne ochsamarbetet har t.ex.

lösningar.för därigenom åstadkomma enklaregränsförändringar att
indelning lokal ochlämplig administrativDiskussionen enom

faktiska vidtagits,liksom de åtgärdernivå speglar,regional som
privatinom offentligsker i samhället såvälutvecklingden somsom

efterkrigstiden de ad-helaiakttagelse gäller är,sektor. En attsom
sinför förändringstryck, harministrativa utsättsgränserna ett som

i utvecklingen.stunden dominerande drageti förgrund det
kommunrefor-1950- och 1970-talensexempel kanSom nämnas

redu-ursprungligen 500 kommunernavarigenom de 2camer,
det tryckGamla sprängdestill drygt 110.cerades gränser av som

växande välfárdsfunk-samhällsplaneringens och deutvecklades av
varitkommunblocksreformen hadeAlternativet tilltionernas krav.

funktionerför del deregionala nivånden ansvaretatt somen avge
fick.kommunerna

intresset på samhällsplane-fokuserades samtidigtlänsnivånPå
Enskilda bedömdes i del fallsamordning. länringens behov enav

ratio-föröverblick erfordradesför denför små ettatt somgevara
kanskeutvecklingsfrågorna. Av ännu störrehandhavandenellt av

funk-deladeförändringbehovet gränsernabetydelse för attvarav
tillmyndigheter, främststatligahar fleraregioner. Senaretionella

överblick, genomförtoch behovetrationaliseringskravföljd avav
länen.indelningaradministrativa är änstörresomegna

regionalindelningen påadministrativadenFörändringstrycket
arbetsresornai faktum,grund bl.a. detnivå sinhar att numera

samarbeteområden och behovetsig alltsträcker störreöver att av
storstadsom-i främstemellan ökarsamordning kommunernaoch

i eko-regionernautvecklakommit behovetTill detta harrådena. att
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nomiskt, socialt och kulturellt avseende. De frågor har göraattsom
med regionala utvecklingen behöver i fiera fallden enheterstörre

länen.än
Utvecklingen på såväl lokal regional nivå visar vissaattsom

tid tilloffentliga uppgifter från tenderar bryta be-deattannan upp
fintliga administrativa offentligamedan andragränserna, angelägen-

kan ombesörjas i den rådande indelningen.heter väl Det finns eng
förhållande.påtaglig dynamik i detta Förändringar i samhället fram-

förändringar den rådande organisationsutform-kallar krav av
administrativaningen och den indelningen för den offentliga sek-

Administrativa reformer kan inte förväntas hålla jämnatorn. steg
förändringsbehov, varför den befintliga offentliga organisa-med alla

tionen fortlöpande måste kunna hantera de förändrade förutsättning-
samarbete administrativaöver gränser.t.ex. genomarna,

Behovet samarbete mellan lokal och regional nivå iharav
utredningar itidigare lyfts fram mycket ringa grad. Visserligen har

framhållits viktiga samarbetsparter till länsstyrel-kommunerna som
regionalpolitiska planeringen,i fråga den den regio-serna om men

dimensionen i åtgärderna intenala de lokala har uppmärksammats.
förklaringTill har det sin i kommunblocksreformen mins-delar att

regional nivå ochkade behovet skapaatt storaav en genom resurs-
Utvecklingenstarka kommuner. har emellertid många områden

aktualiserat inte tidigare framträd-samverkansbehov varit såett som
ande. kan de förhållanden i StockholmsMan län, tidigtsäga att som
påkallade regionala lösningar, sig gällande för andragör ävennu

särskiltdelar landet och storstadsområdena.av
diskussion den administrativa indelningen regionalDagens om

förändringstrycknivå präglas starkt det kommer från denav som
lokala och regionala nivån. skånska initiativetDet med begäran om

regional uppgiftsfördelningförsöksverksamhet med ändrad som
hela landskapet Skåne, framträdande påär exempelett attavser

regionalt funnitlokalt och länsindelningen fungerar mindreattman
Skåne arbetsmarknad funktio-väl. ianses som en gemensam som

behandlas Tillnellt hänseende behöver enhet. detta kommersom en
förhållandevis identitet förden starka gäller landskapetsom som

inte följer naturlig uppdelninghelhet och efter länsgränsen.som en
i Västsverige föranlettFörhållandena har omfattande dis-en

kussion behovet behandla de västsvenska länenattom av som en
Västsverige iadministrativ enhet. mångt och mycketär en samman-

näringsgeografisk region där åtgärderhållen behövsgemensamma
identiteteninom olika områden. kulturella i Västsverige låterDen

entydigt i varför funktio-sig inte lika Skåne,dock avgränsas som
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Skåneiinte på sättfaktoreridentitetsbaseradeochnella somsamma
avgränsning.geografisktydligochsamverkar enger

tredjeJämtlandpartierna i ärpolitiskaFramställningen från de ett
underifrån. Ikommerförändringarpåpå de kravexempel som

funktio-läggapå önskanfrämstförslagetfall bygger attdetta enen
identitet tilltydligt kulturellregion medsammanhållenvälnellt en

demokratin.regionaladenutvecklingförgrund aven
Mälardalsrådet gräns-det s.k. ettMälardalenI representerar

kommunikationsområdet,påbl.a.samarbeteöverskridande men
uifrånintelänssammanslagningar har restsönskemålnågra om

samverkan.denna
Sydsam ochförinomsamarbetesydsvenskt ägerEtt ramenrum

länenl. inriktadmycketVerksamheten ärsydligastesjuomfattar de
Östersjöregionen. heller härIntei södrasamarbeteinternationelltpå

länssam-framställningarnågratillframutvecklingen letthar om
samarbete överbedrivsverksamheten ettmanslagningar, utan som

gränserna.
underifrån.endastemellertid intekommerFörändringstrycket

föränd-genomförsinitiativ till ochnivåncentralapå denOckså tas
påverksamheterstatligaolikaindelningen förregionalai denringar

har,resultatetkommunikationsområdet. Det sammantagna sombl.a.
försvårarvilketindelningar,olikablivit fleratidigare,diskuterats

offentliga insatser.samordningen av
frå-idelasindelningen kanregionalamed den treProblemet upp

varandra.delvis överlappargeställningar som
frågastorlek iregionenshandlarfrågeställningenförstaDen om

hurproblemetövergripandedetbefolkning. Här storaärochytaom
effektivtpå sättregionalaförbehöver ettregionerna att organvara

aspekter-demokratiskaminst deInteverksamhet.sinbedrivakunna
regionensjälvstyrelsenregionala ärdenbetydelse. Förär storavna

be-nivå. Hurdennapåinflytandetfolkliga stortdetförbasen
demokrati ärfungerandevälförskallfolkningsunderlaget envara

indelningsförändringar dis-tillställning närfrågaväsentlig att taen
kuteras.

identitets-ochfunktionelladenfrågeställningen gällerandraDen
eller gränsernadvs. hurregion,anpassningenbaserade varav en

till fråganknutenfrågeställning näraärDennadras.skall om
region medEnaspekter.delvis andrafångarstorlek,regionens men

olikapågivetvis avgränsasbefolkningsstorlek kanochviss yt-en
i detskallvilka hänsynfrågan tasgeografiskt och ärsätt somrent

l avsnitt 9.3.iutförligareOrganisationen presenteras
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avseendet. En regional indelning behöver inte lyckad bara förvara
regionen har viss storlek allmänt bedömsatt setten som som

lämplig.
administrativaDen regionen politiskär skapelse, och det ären

naturligt den bör sammanfalla med den avgränsning i funktionel-att
regioner följer hur människors och företags kontakt- ochsom av

verksamhetsmönster och hur kulturella identiteterut avgränsas.ser
Även beträffande denna frågeställning demokratiaspekternaär

framträdande. Människors känsla samhörighet och identitet ärav en
faktor betydelse hänsyn till vid indelningsförändringar.stor att taav
Vidare finns här koppling mellan demokrati och effektivitet såen
tillvida det för fungerande demokrati krävs de folkvaldaatt atten
har reella möjligheter påverka vissa frågor. Gränserna får inteatt

dragna på sådant detta inflytandesätt försvåras. Detsammaattvara
gäller beträffande den statliga verksamheten i fråga effektivitets-om
aspekten. Indelningen skall fånga och olikaavgränsa sakom-upp
råden i geografiskt avseende på sådant de kansätt hanterasett att
effektivt.

tredjeDen frågeställningen gäller hur det samordningsbehov som
föreligger mellan myndigheter inom olika områden skall tillgodoses,
särskilt myndigheterna i dagsläget har olika indelningar. Hursom
skall så på det faktum statliga myndighetert.ex. attman se vars
verksamhet har koppling tillnära och påverkar offentligannan
verksamhet inte har indelning Finns det några effek-en gemensam
tivitetsvinster göra låta gränserna sammanfalla Kanatt attgenom

åstadkomma förbättrad samordning på sättman annaten

Regionutredningens skisser till länsindelningny

De modellpresentationer Regionutredningen gjorde beträffandesom
vilka uppgifter kan anförtros olika huvudmän och förvaltning-som

utgick från modellerna i första hand förutsattes tillämpade iattar,
regionerstörre dagens län. Utredningenän lämnade inget konkret

förslag till länsindelning, redovisade utifrån olika utgångs-utanny
punkter skisser till indelning i administrativastörre regioner.tre

utgångspunkterFyra för olikade alternativen.var gemensamma
Den första utgångspunkten de förändrade krav på länsindel-var

ningen följde länen inte i första hand skulleattsom av ses som re-
gionala enheter inom den statliga administrationen främstutan som
områden för samhällsplanering. Därvid ställdes krav på viss storlek
för få överblick och anpassning till näringsgeograñskt naturli-att en
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självstyrelseorganOberoende ellerområden. ettstaten varav omga
vik-elfektivitetskravregionala pekadeför de frågornahuvudman

omfattade områdenplaneringsaktiviteternaöverblick och attten av
indelning-bedömdesviktigtSärskiltrationellt arronderade.varsom

till för valligga grundregionala indelningen skulledenomen vara
självstyrelseorgan.regionaltettav

utveckling underskettutgångspunktenandra denDen somvar
inomtillämpasindelningarskilda administrativaår somavsenare

indelninglämnatsaffarsverk. länetmyndigheter och Attolika som
områden fördels behovet över-bero på störrebedömdes kunna av

decentralise-omfatttandeplaneringssammanhang, delsiblick att en
nivå intepå regionalarbetsuppgifternanivå lett tilltill lokalring att

tidigare.indelninglika finfördeladbar somupp en
samverkansaktiviteterutgångspunkten detredjeDen spontanavar

Regionutredningens arbete.tillanledningarnautgjorde en avsom
befolkningsmässigtbehovetutgångspunktenfjärdeDen avvar

själv-bärkraft ochekonomiskförregionertillräckligt attattstora
betydelsefulla uppgifter.förständigt kunna ansvara

skisserredovisade utredningenutgångspunkterFrån fyradessa tre
län.mellan 7 och 9landet iindelningför av

myndighterslänstillhörighet ochkommunersrörandeUndersökning
länsgränsernasamverkan över

i slutet 1993 forskare verksammauppdrog åtRegionberedningen av
redo-institutionen, Göteborgs universitet,Kulturgeografiskavid att

ansluterkontaktmönsterochväl kommunerna utifrånvisa hur rese-
vilka kommunernuvarande länsgränserna. Syftettill de att sevar

i huvudsakdagliga kontakteri fråga arbetsresor och andraomsom
ändradsåledesoch därlänorienterade kommuner i andraär mot en

också belysaingicklänstillhörighet uppdragetkan Iövervägas. att
utifrånurskiljaskundeadministrativa indelningarvilka större som

myndighetersolikaföljdtillbildadesdet kontaktmönster avsom
redo-alternativ skulleolikalänsgränserna. Ettsamverkan över par

betydelseoch gräns-grupperades efter frekvensvisas där länen av
överskridande kontakter.

ii 1994arbetesittredovisade resultatetForskarna rap-marsav
Sverige.isamverkansregionerFramtidaporten

1 1992:63till SOUhänvisasskissernaindelningen i de olikagenomgångFör aven
155-159.s.
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Med utgångspunkt i utpendlings- och utllyttningsmaterial bedöm-
des 16 liggakommuner i fel län. Se tabellnärmare 9.1.

9.1Tabell
Felplacerade kommuner

Länstillhörighet

före-nuvar-
Kommun ande slagen

Ale P O
Alingsås P O
Borås P O
Färgelanda P O
Grästorp R P
Habo R F
Kungsbacka N O
Lerum P O
Ljusnarsberg T W
Mark P O
Mullsjö R F
Tomelilla L M
Ydre E F
Åmål P s
Åstorp L M
Ängelholm L M

kanskeDet slående resultatet 14 de 16 kommunerärmest att av
länstillhörighet kan diskuteras ligger i Skåne ieller de länvars som

brukar tillräknas Västsverige. Enligt forskarna har de alla en om-
fattande arbetspendling länsgräns, dvs.över den regionala indel-att
ningen dåligt ansluter till människornas naturliga kontakt- och rörel-
semönster.

Det finns i dag antal regionala administrativa indelningarett stort
länsnivå. Studien myndigheternasöver samverkansmönster syfta-av

de till dels från vissa utgångspunkter rumslig dimensionatt ge en
samverkan länsgränserna,över dels tjäna underlag i diskus-som

sioner möjligheterna på sikt skapa indelningattom en gemensam
regionaltför baserad verksamhet länsnivå.över

Huvudfrågan vilkagällde regionala indelningar de organisationer
länsstyrelsen samverkar imed eller mindre utsträckningstörresom

har det gäller utvecklingsrelateradenär frågor.
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respektive regioner blevindelningar med 11alternativa 6Två re-
9.3.tabell 9.2 ochanalysen. Sesultatet av

9.2Tabell
samverkansregioneriSverige uppdelat sex

Ingående länRegioncentrum

AC, Z, YBD,Umeå
DX, W, C, U, T,Västerås

AB, IStockholm
G,E, HJönköping

södra delenK, L, M, NMalmö
SO, R,N norra delen,Göteborg

9.3Tabell
samverkansregioneri elvaSverige uppdelat

Ingående länRegioncentrum

BDLuleå
ACUmeå
Z, YSundsvall

WX,Gävle
C, U, DVästerås

IAStockholm ,EJönköping
G, HK,Växjö

delenM, N södraL,Malmö
O, Rdelen,N norraGöteborg

TKarlstad

Hallands länbeträffanderesultatethärRegionberedningen noterar
myndighetersamverkansregion. Närtillhörighet till stu-i fråga om

länsöverskridande samarbeteavseende hur derasmedderas ser
framkommerurskiljaslänsgrupperingar kanvilka attochut som

södra delenriktningar: deni tvåorienteratenda län ärHalland som
Västsverige. DettadenSydsverige ochlänet mot re-mot norraav

Hallandbeträffandefinnssvårigheterockså deförklararsultat som
indelningshänseende.i

Regionutred-skissermed dejämförasresultat kanStudiens som
tillförslagLänsberedningensmedliksomredovisadeningen sam-

verkansregioner.
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Vissa drag kan konstateras antal länatt ettgemensamma genom
återkommer i givna kombinationer. Det slående dockärmest att
förslagen till indelningsalternativ i hög grad beroende vilkaär av
kriterier ställs och dessa varierar i hög grad. finnsDetsom upp
ingen enhetlig på vilka faktorer bör bestämma den admi-syn som
nistrativa indelningen. Noteras bör dock i frågor gäller denatt som
regionala utvecklingen betydande samverkan faktiskt ägeren rum
i indelningar länen. För Regionberedningensär större än vid-som
kommande detta viktig slutsatsär bakgrund de krav påmoten av
ökat demokratiskt inflytande de regionalaöver frågorna och för-en
bättrad elfektivitet i hanteringen regionalade uppgifternaav som
beredningen försöker tillgodose sinamed förslag.

överväganden9.2.2 och förslag

framgår ovanståendeSom redovisning pågår utveckling i rikt-av en
ning administrativa regioner.större På olika håll i landet harmot
lokala och regionala självstyrelseorgan etablerat samarbete över
länsgränserna. I Skåne och Västsverige har detta samarbete resulte-

i krav på länssammanslagningar och ökat demokratiskt inlytanderat
de regionala frågorna. förändringstrycköver Detta har vuxit fram

underifrån och bygger på erfarenheter de problem denav som nu-
varande indelningen innebär. På andra håll i landet sker samarbete

administrativadeöver förslaggränserna länssammanslag-utan om
ningar.

Regionberedningen vill stryka viktenunder den utvecklingattav
här kan konstateras blir ivägledande arbetet med översynsom en

regionala indelningen.den Det beredningensär bestämdaav upp-
fattning gränsförändringar haskall stark lokal och regionalatt en
förankring och genomföras i den takt underifrån kommandesom
initiativ anledning till.ger

Beträffande Skåne och Västsverige kan således konstateras, som
vidareutvecklas i avsnitt, de lokalanästa och regionala diskus-att

långtsionerna och initiativen har nått så beredningenatt attanser
den bör lägga fram konkreta förslag till förändringar i länsindel-
ningen i bådadessa delar landet. Beträffande de många andraav re-
gionala samarbetsprojekt pågår i landet får framtiden utvisa vil-som

tillka förslag förändringar det kan initiativ till därifrån. ltassom
finns inte fördag underlag föreslå ytterligare förändringar i läns-att
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dem läggs fram beträffande Skåne ochgränserna, utöver Väst-som
sverige.

förändringarOckså i den regionala indelningen,de radsom en
företagit beträffande decentraliseradestatliga har sin verksam-verk

visar utveckling regioner för administrativahet, störreatt moten
ändamål pågår.

tidigare tillmäts generella faktorerSom redan har nämnts tre -
anpassningfunktionell och identitetsbaserad samord-storlek, samt

indelningsdiskussioner,ningkrav särskild vikt i alla låt ivara-
till Tillolika grad från fall fall. dessa faktorer kan fogas också

kriterier förhållanden särskildnågra betydelseär avsom avser som
regionala utvecklingen. Regionberedningen redovisar iför den det

principerföljande sina överväganden beträffande vilka börsom vara
utformningen länsindelning.vägledande för av en ny

storlek anpassning till funktionella indelningarRegionens och m.m

frågan dragningen administrativaNär överväger gräns-om avman
åtminstoneförst i drag ha klarlagt hurmåste storaman grovaer,
till utgångspunktregionerna bör och folkmängd. En ärytavara

bedömningarna utifrånlän. En grund dedagens göra ärattannan
administrativa regioner ñera statliga myndigheterstörre som an-
sig län exempel administrativ in-vänder Dagens är ettav. en

i sjukvårdsregionernadelning resulterar 24 enheter. 6De är ettsom
fallenexempel. båda kan tala administrativa in-Iannat man om

nivå,delningar på regional det uppenbart skillnadernaär attmen
avsevärda.dem emellan är

emellertid inte möjligt medFörst konstateras detbör är attatt
administrativ regional nivå tillgodosehjälp på allaenda gränsav en

till. Priorite-offentliga verksamheten upphovde krav den gersom
ringar kompromisser nödvändiga. Frågan då hur dessaäroch är av-
vägningar skall göras.

ansvarsområde för olikatill uppgift bestämmaEn hargräns ettav
rumsligt Skälet till huvud hauppgifter i avseende. över tagetatt

och regional nivå behovet fördela offent-på lokalgränser är attav
olika i decentraliseratliga uppgifter på ett system.organ

för överväganden måste i frågaEn bra grund de görassom om
indelningen utgå från de deden regionala därför problemär att som

iupphov till olika delar landet.nuvarande gränserna avger
självstyr-möjligheter fungera regionalaLandstingens välatt som

administrativa in-aktualiserar demokratiaspekterna på denelseorgan
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delningen. finns i dag på flera håll i landet viljaDet stark atten
politiskt inflytandekunna regionalt offentliga angeläg-utöva överett

regionens utvecklingenheter har med Beredningengöra.attsom
förslag tillgodoserlägger därför fram dessa önskemål.som

indelningshänseende behöver därför hänsyn tillI hur gränsertas
eller bryter naturliga Frågorhåller gemenskaper.samman upp som

regional nivå självstyrelseansvarligger på under måste på på-ett ett
tagligt påverkbara politiska på nivå.beslut dennasätt vara genom
Många faktorer bidrar till detta, såsom rättsregler och styr-annan
ning liksom ekonomiska också administrativa in-denresurser, men
delningen. kollektivtrañkens område iPå skapar gränsernat.ex.
Göteborgsområdet uppenbara problem för folkligt inflytandeett

regionen, i resandehänseende enhet. Visserli-hela äröver som en
via indirekt visst in-kan valda åstadkomma ettorgangen man

samlad region, detta medborgarnaflytande över en men ger avse-
möjligheter till ansvarsutkrävande och inflytande imindrevärt

övrigt.
naturligt de frågor skall bedömas och lösasEtt krav är att som

inom geografiska ansvarsområde. Härigenombeslutsorganetsryms
anpassning till kontakt-regel också det och rörelse-sker som en

funktionella regionen uppvisar.denmönster som
administrativ region inteStorleken på bestämmande enbartären

frågor linjekaraktär, kommunikationsom-för hur väl t.ex.av
given utbredning i geografisktrådet, eller frågor med en annan av-

seende, kan bemästras, också för hur verksamhetsvolymutan stor
ligga inom myndighets ansvarsområde.kommer Ocksåatt ensom

beträffandei avseende finns rationalitet hur mångadetta ärendenen
lämpligenvisst slag låter sig hanteras inom myndig-ett som enav

Även rumsliga Vissahär den aspekten betydelse. verk-het. är av
inspektioner påsamheter kräver besök och Reseavståndenplatsen.

blir faktor räkna med idärmed sammanhanget, ävenatten om per-
i isonliga besök och torde behövas allt mindre grad takt medmöten

Överblickbarhetinformationsteknologin iblandutvecklas. kräveratt
synfáltet ansvarsområdet begränsas för möjlighet tillochatt att ge
rimlig lokalkännedom och kontakt med dem berörssom av upp-en

giften.
gränsjusteringar råda missförhållan-Metoden bot på deatt genom

inompåtalats kan medföra negativa konsekvenser andraden som
sammanslagningar tilllän upphov verksam-områden. störreav ger

myndighet, resavstånden blir vanligtvis längrehoshetsvolymer en
residensorten utgångspunkt Vinster och för-etc.tar somom man

måste varandra.luster vägas mot
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möjligtmånga kommuner detockså hur ärhandlarDet somom
statliga regionalakontroll från denservice till och överutövaatt ge

regionalt självstyrelseorgansida förförvaltningens och attett sam-
Ärendevolym styrande förverksamhetsunderlagoch ärmed.verka

personalenutformas, vilken kompetensorganisationen kanhur som
effektivitetsvinster kanvilka göras.ochkan bygga somupp

geografisk närhetbehovetfrågor överväga ärYtterligare att av
verksamhetenskilda. hel del denoch Enmyndighetmellan somav

regelbundnaregional nivå kräverbedriver påförvaltningstatlig
inspektion. Medborgarnarådgivning ochförföretaghosbesök t.ex.

personligenbehovvissa verksamheter,föråtminstonehar, attav
myndigheten.besöka

initiativen i frågorregionalaocholika lokaladeBakom som
vilka till-olika kriterier,framträderindelningenregionaladengäller

börautvecklingen ochregionalaför denbetydelsemäts som anses
behovgenerelltindelningen.administrativa Utöverdenpåverka ett

demokratisk förankringliksom brabeslutslqaftöverblick och enav
forskningorganisation för ochutbyggdpå vältillgångenframstår en

kriteriumväsentlig. Ett ärmycketutbildninghögre annat ensom
olika slag;kommunikationerförinfrastrukturfungerandeväl enav

regioner-konkurrenseninternationellavikt för densådan är storav
kriterium, nämligen be-tredjeskall fogasTill dettaemellan. ettna

högspeci-för bl.a. denområdenganskageografiskthovet storaav
sjukvården.ochaliserade hälso-

kommunika-påforskning, infrastrukturutbildning ochHögre
sjukvårdenhögspecialiserade hälso- och ärdentionsområdet samt

för analys deligga till grundkanområdensåledes tre avensom
indelningen.regionalapå denställaskrav kansom

enheter dagensbehov änkriterier indikerar störreDessa tre av
samarbeteregionalagränsöverskridandei detoch återfinnslän som

håll i landet.olikabedrivs på
regionalaförbetydelse densakområdenövriga ärdeFör som av

anvisningar behovettydliga störreinte likautvecklingen finns om av
överblicksig dock ofta kräva övervisarMiljöfrågornaregioner.

insatser olika slag.effektför fåområdenganska attstora avav
Även påtaglig lokal anknyt-haroffentlig verksamhet,för som en

erfordras,platsen oftabesiktningar påbesök ochning attgenom
människor, finnstill berördanärhetställs påliksom kravatt exem-

exempel. Sto-två sådanaoch Teliaregioner. ärPostenpel på stora
vanligtvis de-förutsätterverksamhetersådanaregioner för enra
uppgifter.olikavid utförandetorganisationcentraliserad av
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finnsDet således rad exempel på offentlig verksamhet meden re-
gional anknytning för vilken det i dag gäller regionerstörre län-än

Bristen på för dessagränser problemär företten. gemensamma
samordning och demokratiskt inflytande från den regionala nivån,

regionerna i sig indikerar utvecklingen i riktning störremotmen
enheter.

Enligt beredningens mening det inte möjligtär generellt uttalaatt
sig hur de ovannämnda frågorna och problemen skall hanteras.om

dock viktigtDet de uppmärksammasär och blir föremål för be-att
dömning det gäller den administrativa indelningen.när varjeI situa-
tion där länsgränsjustering eller förändring rumslig ka-en annan av
raktär skall bör konsekvensernagöras, bedömas utifrån vad bered-
ningen har anfört.ovan

Man kan tänka sig utveckling i fråga förändrad länsindel-en om
ning går med varierande hastighet i landets olika delar. Detsom
finns därvid anledningbl.a. respektera de svårigheter deatt som
glest befolkade nordliga länen har i fråga rationaliseringsmöjlig-om

Ytmässigtheter. och glest befolkade län erbjuderstora en annan
problembild vad fallet i de södra delarnaän är landet. Detsom av
bör med avseende på den hälftenutgörsnoteras att ytan norra av
Sverige fyra län, medan 20 län återfinns i den södra halvan.av

enligt beredningensDet mening fördelär länsgränsen ären om
för regional självstyrelse och stalig förvaltning. Frågangemensam

uppkommer då hur statliga behov skall med regiona-vägas samman
och lokala önskemål.

Förändringsprocessen bör enligt Regionberedningens mening kän-
netecknas statsmakternas vilja låta regionala och lokala initia-attav
tiv och önskemål vägledande i indelningsfrågorna. Förändring-vara

genomföras ibör den takt och omfattningden denna för-arna som
ankring medger. Ytterst har dock statsmakterna beslutanderätten i
indelningsfrågorna, varför de lokala och regionala Synpunkterna,

de skall inte får ställningäven väga tungt, veto.om ges av

Regional indelning för samordningsbehov

Det står klart för beredningen den offentliga verksamheten påatt
nivåregional behöver samordnas på bättre ivad dagsätt änett som

sker. Principen samordnad länsförvaltning långt ihar från fulltom
kommit till tillämpning. finns,Det framhållits, i dagut som ovan
rad statliga myndigheter verksamheter har beröringnäraen vars

med varandra, inte har sammanfallande regional indel-men som en
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vanligtvis den del verksamhetenning. Problemet gäller av som
regional ni-politiska beslutsfattandet på central ochligger detnära

planering. genomförandetoftast betecknas Förvå, det som avsom
viktigt administrativaofta inte så hur dendet däremotbesluten är

finns således främstutformad. Samordningsbehovetindelningen är
planeringen verksamheten.frågai avom

offentliga rumsliga effekter, dvsverksamheten harMycket denav
direkt eller mindre delar landet. Enbesluten berör större gemen-av

politiskaindelning underlättar för den centrala led-regionalsam
politiskaöverblicka beslut och åt-konsekvensernaningen att av

regionala självstyrelsen fårstyrningsåtgärder.vidta Dengärder och
inflytande i de delarmöjligheterdärigenom utövastörre ett ettatt

önskvärt.sådant
statliga myndigheter arbetarinom vilka ñera ärregionerDe större

Behovetrationaliteten med enheter.tydligt tecken på större attett
regionerindelningarna till funktionella le-administrativadeanpassa

bliroch samarbetsytornaefter hand kontakt-också tillder att, som
näringsverksamheten integrerasblir längre ocharbetsresornastörre,

Därigenom blir den funktionella och därmedområden.över större
administrativa regionen större.denäven

på sikt i princip rådaberedningens mening bör detEnligt geogra-
funktionella regionindelningendenöverensstämmelse mellantisk

olika offentligaadministrativa indelningen fördenoch organ vars
samband betydelse. skall erfordrasnågot Detverksamheter har av

princip.avvikelser från dennaredovisade skäl föroch klartstarka

lösningar på samordningsproblemenTemporära

kommuni-landstingsindelningen ochföljer länsgränsernaEftersom
förindelning vissa åtgärderkrävskationsverken har atten annan

orationelltfrån sektorssynpunktskillnaderna. Detbrygga över vore
indelningen för dessa verksamheterden regionalaförorda attatt an-

saklig för geografisktfinns grund detill länen. Detpassades en
Enligtsig diskuteras. vadi kanenheterna även gränsernastörre om
Banverketvid med företrädare förerfarit kontakterberedningen har

såjusteradock beredskapVägverket finns gränsernaoch attatten
vidtasåtgärder börsammanfaller. Sådanagradde i högre ettsom

regional indelningåstadkomma överförförsta attsteg gemensamen
myndighet-ytterligarefår utvisa vilkafortsatt analyslänsnivån. En

indelningsgrund, behöveri intevilka länet dagför är om-somer,
anvisningarsamordning. Regeringen bör utfärdasådanfattas av en



INDELNINGSFRÅGOR448 SOU 1995:27

till myndigheterna för vilkenklargöra i utsträckning de böratt
omfattas kravet på regional indelning och hur ideav gemensam
övrigt bör förhålla sig i frågor administrativadenrör indel-som
ningen. angeläget regeringenDet får aktivareär roll i dessaatt en
frågor. Den administrativa indelningen bör också i fråga bud-om
getstyrning intressant faktor in i bedömningen.taattvara en
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Västsverigelänsindelning i9.3 Ny
i Skåneoch

sammanslagning västsvenska länendeSammanfattning: En av
alltid har rätttid, det inteunder långdiskuterats ävenhar om
sådan åtgärd.omfattasvilka län börenighet av ensomom

landskapetfram helaförslag lagtsBeträffande Skåne har attom
län.skall utgöra ett

Västsverige Skåne har fåtti ochlänsindelningenFrågan om
initiativ har sin grundregionalaaktualitetförnyad somgenom

uppgif-offentligaeffektiv hanteringönskani aven meromen
regionaladedemokratiskt inflytande överökatoch ettter

till föränd-ligger också förslaginitiativenIangelägenheterna.
ringar länsgränserna.av

demening bör de problemRegionberedningensEnligt som
Västsverige orsakar lösasi Skåne ochnuvarande länsgränserna

bedömer vidarelänssammanslagningar. Beredningen attgenom
dessa börförslagen sådanbakomuppslutningen är att nu

tillmötesgås.
Göteborgs och BohusbildasVästsverige bör länI ett nytt av

Älvsborgs KungsbackaSkaraborgs länochlän, samt av
Västralänet bör benämnasHallands län. Detikommun nya

länsstyrel-bli huvudort förVänersborg börochGötalands län
residensstad.sen

och Skånebör slåsMalmöhus länKristianstads och samman
benämnas Skånelänet börenda län. Detdärmed utgöra ett nya

residensstad.Kristianstadhalän och som

avsnitt nämndai föregåendeRegionberedningen här den över-gör
sammanslagning fåeffekter skullevilkaanalysensiktliga avenav

och Bohusi dels Göteborgsockså länsstyrelsernadärmedochlänen
Älvsborgs Kristianstads Llän, delsSkaraborgs RPO, samt

överför-Vidare diskuterasSkåne.län, dvs.Malmöhus Moch en
län tilli Hallands N väst-Kungsbacka kommuning ett nyttav

svenskt län.
genomfördeRegionutredningens arbeteunderlag förSom ett

studie för belysa konskvensernaunder 1992Statskontoret att aven
NORP-länenl.s.k.fyra västsvenskasammanslagning deaven

1 perspektiv.region västsvenskti1992:20, Länsstyrelser störreRapport etten -
IS-Ol-il15
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I beskrevs länsstyrelsernas verksamhet med utgångs-rapporten
punkt i tolv sakområden, baserade de olika länsexpertområden

skapades vid genomförandet den samordnade länsstyrelseor-som av
.ganisationen den juli1 1991 betonadesDet dock sådanatt en upp-

delning inte tillräcklig för kunna entydig bildattvar ge en av sam-
manslagningsmöjligheterna för och sakområdena, efter-vart ett av

skilda deluppgifter inom dem kan ha olika förutsättningar attsom
bedrivas inom region.störreen

ekonomiskaNär det gäller de aspekterna på länssammanslag-en
ning konstaterade Statskontoret det inte möjligt någraatt attvar ge

konkreta på de frågor kunde ställas. För attmer svar som ge en
heltäckande bild ingåendekrävdes undersökningar, kvantiñeringar
och analyser, vilket det inte fanns sig tid eller för. Ut-vare resurser

inriktade sig därförredarna peka några faktorer deatt ut som an-
viktigasåg för analys diskuterade de slutsatser kundesamten som

dras det befintliga underlaget. Regionberedningen behandlar deav
ekonomiska aspekterna på regionfrågans olika delar ikapitel 10.

I det följande avsnitt 9.3.1 och 9.3.2 redovisar Regionbered-
ningen med avseende på dels Västsverige O, P och R län samt

iKungsbacka kommun N län, dels Skåne ochL M län den be-av
redningen gjorda Därvidanalysen. används de nämnda bok-nu
stavsbenämningarna för de olika länen.

1 expertområde inte aktuellt här, nämligenEtt det rennäringsfrågor.rörvar som
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9.3.1 Västsverige

Kort regionen: O län har drygt 000 invånare.750 P länom
har 450 000 och lännästan R 280 000 invånare. I O län finns

i15 kommuner, P län 19 och i R län 17. kommu-Den största
i O län har 440 invånare000 Göteborg, dennästannen

invånareminsta knappt 10 000 Sotenäs. Motsvarande tal för
län drygt 100 000 invånareP är Borås knappt 5 500resp.

invånare Dals-Ed föroch R län 000 Skövde49nästan resp.
kmz100 invånare6 Essunga. Antalet land uppgår i O länper

itill 147, P län till 39 och i tillR län 35 personer.
Andelen medelskattekraften i riket 91 1,06 skattekronorav

invånare för %,1993 O län 102,7 för %P län 94,1varper
%.för län 88,8 Näringsstrukturenoch R uttryckt andelensom

i jordbruk, industrisysselsatta och service för O län 25var
%, för %74 P län 34 64 för länR 33samtresp.resp.
%62 genomsnitt för riket: 26 %.71 Förhåll-resp. resp..

i offentlig privatandet mellan sysselsatta och sektor för Ovar
%, %län 36 64 för P län 38 62 R län 39rörsamtresp. resp.

% genomsnitt riket: 6161 för 39 %.resp.resp.

tilläggkan,Beträffande Kungsbacka kommun till de lämna-som nu
antalet invånarede uppgifterna, uppgår tillnämnas nästanatt

% länsN 265 001060 000 dvs. 22,1 invånare, attpersoner av an-
uppgickmedelskattekraften i riket 1993delen till %106,5 förav

%, näringsstrukturrenlän helhet: 93,4N i enlighet medattsom
vad ovan utgjorde förhållandet22 75 %sagts samt attsom resp.

sysselsatta imellan offentlig också i enlighetoch medprivat sektor
vad ovan 38 Kungsbacka kommun%.62sagtssom var resp. re-

vidpresenterade 1993 års taxering skattteunderlaget i% N län25 av
222,2 milj.55,5 skattekronor.av

Statskontoret

Inledningsvis skall här översiktligförhållandevis redovisningges en
tidigareStatskontorets finnsnämnda Rapporten utförli-rapport.av

betänlkandel.refererad i Västsverigeutredningensgare

1 sou 1992:66 181 rr.s.
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de olika expertomrâdena jämte övrig för-När det gäller gruppen
valtning stödfunktioner lämnades åsido redovisades i Statskon-

uppgifter betälfande personalförhållandenade antalettorets rapport
årsarbetskrafter framgår tabell 9.4.som av

9.4Tabell
Personalfördelning 1992

0 län P län R länExpertomráde

Regionalekonomi 1,2 10,9 7,31
Kommunikationer l 1,0 1

0,9 2,0 1Utbildning
39,4 27,025,0Lantbruk

10,4 1,8 1,0Jakt och fiske
3 4,0 3Livsmedelskontroll l , 21,837,2 28,5Miljövård

3 8 2,8Kulturmiljövård l ,21,9 11,0 7,3Planväsende
7,8 7,3omvårdnad 5,3Social

24,3 19,2 14,4beredskapCivil
Övrig 76,4 55,9 35,6förvaltning

130,2218,2 185,3Summa

beskrevs i verksamhet, kon-olika expertomrâdenadeFör rapporten
minskade uppgifter såvitt kunde bedömasutökadetaktmönster, samt

region.verksamheten fungera iförutsättningar för störreatt en
fåtal expertområden skulleansåg endastStatskontoret ettatt

överflyttning tillfullständig verksamhetensig förlämpa av enen
sammanslagning expertomrâdena med heltstorregion, dvs. aven

geografisk lokalisering tillarbetsuppgifter och medoförändrade en
sigi regionen. Om däremot kunde tänkaoch ort enmansammaen

lokaliseringenverksamheten bordeanpassning såvälviss ettsomav
förasexpertområden kunnabetydligt antal över.större

sammanslagning sammanfattades Statskon-tillMöjligheterna av
tabell 9.5 antalet årsarbetskrafterframgårpå det sätttoret som av

Återgivandet här endast O, P och R län.inom parentes. avser

1 placering iårsarbetskrafter lantbruksenhetens personal medingick 6Häri avca
fiskefrågor.med enbartoch syssladeUddevalla som
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Tabell 9.5
Sammanslagningsmöjligheter

bedömningStatskontorets

kräverkräver storaanpass-
förändringarning av upp-

verksam-ellergiftermöjligt att av
lokalisering hetenslåExpertomráde samman

29XRegionalekonomi
3XKommunikation

X 4Utbildning
X 91Lantbruk

12XFiske
X 9Länsveterinär

88XMiljövård
10XKulturmiljö

40XPlan
X 20omvårdnadSocial

X 58beredskapCivil
Övrig 168Xförvaltning

186329154 56Totalt

Statskontoretpekadekonsekvensernaekonomiskagäller dedetNär
möjligadiskuteradei sammanhangetfaktorerviktiga samtpå några

slutsatser.
slogslänsstyrelsernafyraalternativ där deUtgångsläget ettvar

nollalterna-ställdessamlokaliserades. Dettaoch ettmotsamman
i tvådiskuteradesAlternativenförändring. steg:ingentiv, dvs.

sammanslagning.problem medgenerellavissabelystesFörst en
någrasakverksamheterlänsstyrelsernasjämfördesDärefter genom

möjlig-studeraproduktivitet. Förarbetstryck ochför attnyckeltal
Länsstyrel-medjämförelsegjordesstordriftsfördelartillheterna en

beroddevaldeslän ABjust Stockholmslän. Atti Stockholmssen
motsvaradeiinvånarantalhadedet länet stort settpå ettatt som
regionenför varderamilj. invånare;1,71,6NORP-länens caresp.

flest kom-hadedetbefolkningSverigesfemtedel samt attaven
NORP-hälftenändå bara knapptvilket25,i landet avvarmuner

kommuner.56länens
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Nuläget; organisatoriska förhållanden

Beträffande länsstyrelserna i O, P och länR gäller följande per den
1 oktober 1994.

Antalet anställda räknat helårsarbetskrafter den oktoberlsom
uppgick1994 för länsstyrelsen i O län till 308, i36 Udde-varav

valla. För P län motsvarande tal 221 anställda, i17 Bo-var varav
rås. Vid länsstyrelsen i R län antalet anställda 180, i36var varav
Skara. Länspolismästarens expedition i R län förlagdär till Skövde.

tillRamanslaget länsstyrelsen i O län uppgår för budgetåret 1994
95 till milj.111,2 kr, inkomsterutöver från lantbruksverk-varav -
samheten minst 5,3 milj. kr skall för verksamhetavsättas inom-
lantbruksområdet, exklusive veterinärverksamhet. Motsvarande tal
för länsstyrelsen i P län 80,2 milj.är 6,5 kr för länsstyr-samtresp.
elsen i R län 64,4 6,5 milj. kr.resp.

Ramanslaget invånareräknat och kommun i Oär län 148 krper
milj.7,4 kr, i P län 178 kr 4,5 milj. kr i länRsamtresp. resp.

231 kr 3,8 milj. kr.resp.
Motsvarande tal för Stockholms län 194 milj. krär 5,4 milj.

kr, 115 kr milj.7,8 kr.resp.
Personalfördelningen den 1 oktober 1994 i form årsarbets-av

krafter och allavseende personal vid länsstyrelserna i O, P och R
län sammanfattas i tabell 9.6.
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Tabell 9.6
årsarbetskrafter den 1 oktober 1994Antal

Verksamhetsområde län0 län P län R

6Regionalekonomi 6,7 12, 1
00Konkurrensfrâgor 4 8 1, ,1,0 1Jämställdhet 1

24,0Kommunikationer 40,4 35,8
1,00,8 0,6Utbildning

36,020,0 28,1Lantbruk
2,09,2 2,0fiskeJakt och

03Livsmedelskontroll 1
26,0 36,7 29,0Miljövård

O17,8 11,6Planväsende
8 85,5Kulturmiljö

9,2 6,012,4omvårdnadSocial
16,8 14,020,2Civil beredskap
13 3 7 07 5Bostadsñnansiering ,,,Övrig 41,5134,6 45,0förvaltning

221,0 179,9308,4Summa

Samverkansmönster

i sitt betänkandegjorde genomgångVästsverigeutredningen aven
regionenl.länsstyrelsernamellan bl.a. iskeddeden samverkan som

i alltåterfinns där stämmer väsentligt med deredovisningDen som
inhåmtatRegionberedningen Någoni frågan.uppgifter som

i detta sammanhang,inte hänvisningdärförredovisning behövs utan
länsövergri-dentill Västsverigeutredningens presentationgörs av

samverkanpande i Västsverige.ägersom rum
ilänsstyrelserna O,följande återges,det relativt vadI kortfattat,

sarnverk-frågani aktuella ilän självaP och R dokument anfört om
länsgränserna.överan

beträffande samverkanSåvitt länsstyrelsen i kanO länavser
i Västsverige följande.främst sägas

framhåller199596anslagsframställningen för budgetåretI
Västsveri-isamverkanfrågan regionallänsstyrelsen ökadatt om en

ochunder debattorganisationen ärhögaktuell. regionalaDenärge
mellansamverkanintensiv konkretutvecklingen kräver ochen mer

tagitsinitiativflerai regionen. Under år harlänsstyrelserna senare

1 62 n.1992:66SOU s.
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organiserat därpåtill ökat och samarbete. Som exempelett mer
ledning landshöv-Västsvensk samverkan VSS, undernämns av

Måletdingarna i de fem västsvenska länen de s.k. SNORP-länen.
initiativ aktiviteter medverka tillmed ochär attatt gemensamma

utvecklingsbetingelser i regionen.framtidstro ochstärka
i verksamhetsinriktningen för budgetåretBeträffande länP sågs

har utvecklats snabbtbl.a. det västsvenska samarbetet199495 att
aktiv och drivande roll på flera områden.länsstyrelsen haroch en

kommunikationsstra-områden den västsvenskaSom aktuella nämns
Bilkomponentprojektet, Västsverige 2000,tegin, AgroVäst

utbildningsområdet. Länsstyrelsen i länsamverkan inom Poch
samordningsansvaret för den västsvenskakommer övertaatt sam-

vid budgetårets ingång.verkan
kommunikationsstrategin utgångspunktvästsvenskaMed den som
samarbetet mellan de västsvenska länsstyrel-enligt länsstyrelsenbör

vidare med inriktning effektivaredrivas ett transportsys-motserna
bidra till teknik- systemutveckling inomSyftet ochtem. är att

miljö.kapacitetsutnyttjande och bättretransportsektorn, för högre
näringsliv forskning kringsig samverkan med ochbl.a.Det rör om

informationsteknik.järnväg, terminaler ochnärsjöfart,
miljöom-arbetsprogram avseende västsvensk samverkanEtt

Samverkan områdena försurning ochrådet fastställdes 1994. avser
miljöövervakning.övergödning, trafikens miljökonsekvenser samt

sistnämnda området sker omfattande samarbeteBeträffande det ett
Drift luft- nedfallsövervakning ioch skerlänsgränserna.över ettav

metodutvecklingsprojektFlera bedrivssamordnat program. gemen-
samt.

i och S län handlingspro-Ett för länsstyrelserna R gemensamt
omfattaför fisket i Vänern skall utarbetas. Programmet skallgram

fiskevården och fritidsfisket i sjön. Tillsammans medyrkesfisket,
inlettslänsstyrelserna i O och S län har samarbete med norskaett

ikräft- och fiskevårdföreträdare gränsvatten.om
i sin årsredovisning för 199394 fram-Länsstyrelsen i län harR
omfattande samarbete med länsstyrel-hållit det förekommer ettatt

Väst-projektet,och S län. Därvid bl.a. Agroi N, O, P nämnsserna
kommunikationsstrateginvästsvenskaden samt pro-gemensamma

sittFramtid i Vidare vill länsstyrelsen framhållajektet Väst. sam-
ÖrebroÖstergötlands, Jönköpings län.med ocharbete

ilänsstyrelsernas i O, och län deltagandedet gäller P RNär
transnationella regionbildningargränsregionalt samarbete och i kan

framställningen i kapitelövrigt hänvisas till 4.i
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sammanslagningpåsynpunkterLänsstyrelsernas en

isammanslagningi förespråkarlänsstyrelsen O län ettAtt aven -
redan dessframgicknuvarande O och P länskedeförsta av re--

Länsstyrels-betänkande.Västsverigeutredningensmissyttrande över
anförda bl.a.:en

på sålämpligen sättVästsverige reformeras,[L]änsindelningen i bör att
läggsSkaraborgs länochAlvsborgsGöteborgs och Bohus,Hallands,

förvaltningen.statligalän för dentill ett nyttsamman
i slagsådan länsreform ärgenomförasvårigheterna ettatt uppen-en

uppgiftsfördelningenantal frågor berörspecielltbara, stortett somom
intekan gär-parallellt. Däremotbehandlasolika skallmellan manorgan

nivå förstpå regionaluppgiftsfördelningen mellan allahävda att organna
länsindelningen.ändringar inågrainnan kan göramåste klaras ut man

förinom densådana ändringar kunnamåste görasSjälvfallet ramen upp-
i dag.giftsfördelning gällersom

stegvis, därreform genomförsföreslåvill därförLänsstyrelsen att en
länsammanläggning Göteborgs och Bohusinnefattarförsta etapp aven

länsförvaltning område skulleför dettasamordnadlän. EnAlvsborgsoch
påhitta rationella lösningarförförutsättningarbättreoch atthelt nyage

inom och mellan Tre-planeringsmässiga problemenochstrukturellade
hushåll-Boråsregionen. FrågorGöteborgsregionen ochstadsområdet, om
dimen-turism fåmiljövård, skullemedningen mm.naturresurser, en ny

Bohuslän-Dalsland Alvdalenoch Götadelområdension norrasomom
serviceLänsstyrelsemas medborgamärasammanhang.iettbehandlaskan

utformning.decentraliseradkan enges
län län kanSkaraborgs VärmlandsHallands län, ochmedSamverkan
redan mellanmodell tillämpasenligt denutvecklastillsvidare som nu

länsstyrelserna.
Regionberedningensrörande delbe-ställningstagandesittOckså i

länsstyrelsen fråganSkåneVästsverige och togtänkande uppom
tillhänvisadeslänssammanslagning. I remissvaret en prome-om en
1994-01-25,upprättad landshövdingmoria Kjell A. Mattssonav

landstingen i Oanfördesvilken bl.a. sammanläggningi att aven
ske. skedeIinklusive Göteborgs kommun bordeoch P län samma

Älvsborgs län läggasoch Bohus länGöteborgsborde sammansamt
medborgamäralänsförvaltning formas. Democh ser-gemensamen

medsamverkanochdecentraliserad utformningvicen kunde ges en
modellenligt dentills vidare utvecklasangränsande län kunde som

tillämpas.redan nu
Västsverigemtredningens förslagi avvisadeLänsstyrelsen P län

följande:bl.a.anförde i sitt remissvarregionförbund ochettom
länsin-nuvarandemedkraftigt Överbetonat problemenUtredningen har
påexempelkonkretasvårt överhuvudtaget finna attdelning. Det är att

1 256 rr.1994:110Ds s.
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ilänsgränserna sig utgjort hinder för utveckling. Det påfallande deär att
på motsättningarexempel lyfts fram ofta interkommunalagäller mot-som

sättningar, eller frågor där slutliga ändåbeslut fattas på central nivå.
inteLänsstyrelsen dock helt avvisande till förändringar i läns-var

indelningen:
Länsstyrelsen vill för sin intedel utesluta förändringar i länsindel-att
ningen i fråga.kan komma Men huvudproblemet vid investeringar och
utnyttjande infrastruktur knappast länsindelningen i förstaär handutanav
sådana ting samarbetet mellan trañkhuvudmännen och de statligasom
affársverken myndigheterna.
I andra hänseenden kunde det, framhöll länsstyrelsen, med fog

Älvsborgshävdas län storlek för fylla rollenäratt stora attav nog
regionala med bibehållna nuvarande uppgifteratt statensvara organ

och med bevarad närhet till kommuner, näringsliv, intresseorganisa-
tioner och allmänhet.

Vid de kontakter förevarithar mellan Regionberedningensom
och länsstyrelserna i O, P och län i huvudsak följandeR har syn-
punkter framförts på eventuell sammanslagning de två länen.en av

Länsstyrelsen i län har fortfarande inställningO densamma som
redovisade. Enligt meninglänsstyrelsens bör det övervägasovan om

nödvändigt samtidigt landstingdet slå län och ochär att samman
inte detta skulle kunna ske vid olika tidpunkter i takt med attom

behoven förändringar har klarlagts.av
heller länsstyrelsen iInte P län har ändrat uppfattning. Länsstyr-

elsen nuvarande länsindelningen inteden medför någraattanser
problem. Samverkan mellan olika län fungerar väl. En sarmnan-
slagning O och P län skulle medföra svårigheter de ökadeav genom
avstånden. Någon identitet i Skånemotsvarande dengemensam
finns inte i denna del landet. Det kanske främsta skälet förav en
sammanslagning skulle minska Göteborgs dominerande roll.attvara

i iLänsstyrelsen R län har fråga samarbete imed och övrigtom
anknytning till O och län framhållit orienteringP länets olika

kommunikationsområdethåll. På och i fråga näringslivsutveck-om
ling finns övrigasamarbete med västsvenska län medävenett men

ÖrebroJönköpings och län. frågorI Vättern skerrör samarbe-som
Örebro, Östergötlandsmed och Jönköpings län. Frågorte som

gäller miljö och ñske och hänföra till Vänernär harattm.m. som
resulterat i samarbete mellan P och R län.ett

län i orienteratR ganska hög grad Stockholmär även ochmot
Jönköping. Beträffande högskolestudier visat sighar det student-att

från län många gånger väljer utbildningar iR Uppsala, Stock-erna
holm och Linköping studier idet länet före Göteborg.samt egna
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bilden R länSammanfattningsvis tecknar länsledningen av som
omfattande kontak-mening västsvenskt medi geografisk länett men
länsstyrelsensriktningar. därför fel, enligti alla Detter me-vore

Göteborgsregi-entydigtning, hävda R län orienteratär motattatt

onen.
finnsgränsdragningsproblemföga med delän har göraR att som

Göteborgsregionen. EnO och P län beträffandebeträffande
enligt länsstyrelsenssammanslagning och län således,O, P R ärav

lösning Göteborgsregionens behovmotiveradmening, inte som
föri fall ske detregional indelning, skulle såändrad attutanav

iLänsstyrelsen R länvästsvenskt län.föreligger behov störreettav
län.ingå i västsvensktlänet börinte störreett nyttattanser

dis-län ilyfter också fram kommunstrukturen RLänsstyrelsen
län kommunervästsvenskt län. R har 17kussionen störreettom

följaktligen begränsade administra-små och medganskaalla ärsom
Skövde medkommunenoch kompetens. Den största ärtiva resurser

påkommunstruktur innebär kravinvånare. En sådan000knappt 50
länsstyrelsen till följd det be-tillgänglighet förnärhet och storaav

vilka inte har så omfattandestöd till kommunerna,hovet egnaav
resurser. kontroll, utveckling tillsynSamordning, ochadministrativa

uppgifter skulle försvårasviktigastelänsstyrelsens avsevärtärsom
länssammanslagning.vid en

sammanslagningpåsynpunkterLandstingens en

liksomi och R länlandstingen O, för GöteborgsförFöreträdare
sighuvudsak uttalatvid överläggningarstad har med beredningen i

NORP-länen. Manregion ärför Västsvensk bestårsomen av
höra till denN län inte entydigt sägasmedveten kanattom

för helaklarlägganderegionen, ivästsvenska avvaktanattmen
Kungsbacka kommuntillhörighet till regionerlänets bör förastörre

västsvenska länet.till det nya
landstingföreträdare för Hallands läns ärSynpunkterna från mer

splittrade.
in-ensidigt koncentreraframhålls vikten inteGenerellt sett attav

viktenframhållaindelningen,till själva ocksåutantresset enav
från länsstyrelseuppgiftsöverföringardemokrati ochökad regional

till landsting.
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Skåne9.3.2

invånareregionen: L län har knappt 300 000 och MKort om
finns i800 000 invånare. I L län 13 kommuner, M län 20.län

Kristian-i län har 72 000 invånarekommunen LDen största
invånareden minsta 7 500 Perstorp. Motsvarandestad, ca

000 invånare Malmötal för M län 240 nästanår nästan resp.
km2 iinvånare Svalöv. Antalet invånare uppgår13 000 per

tilltill 48 och i M län 162länL personer.
i riket skattekronormedelskattekraften 91 1,06Andelen av

%89,4 och för M läninvånare 1993 för L länvarper
i%. Näringsstrukturen uttryckt andelen sysselsatta97,6 som

%service 65jordbruk, industri och för L län 30 resp.var
% genomsnitt för riket: 26för län 25 72och M resp.

i olfentlig pri-%. Förhållandet mellan sysselsatta och71resp.
%för län 40 60 och för M län 38sektor Lvat resp.resp.var

%.riket: 61% genomsnitt för 3962 resp.

Organisatoriska förhållanden

material byggaförhållandena i Skåne finns ingetgällerNär det att
Regionbe-såvitt Västsverige.redovisatspå liknande det som avser

med de två Skåne-beträffande nuläget i samverkanredningen har
liknande det Statskontor-tagit fram underlaglänsstyrelserna ett som

Västsverige.vid sin studie rörandebyggde pået
följandetvå länsstyrelsernaInledningsvis beträffande dekan no-

teras.
helårsarbetskrafter den 1 oktoberanställda räknatAntalet som

till För M länlänsstyrelsen i L län 194,1.uppgick för1994 var
anställda.motsvarande tal 318,1

för budgetåreti uppgårtill Länsstyrelsen L länRamanslaget
inkomster från lantbruks-till milj. kr,199495 67,7 utövervarav -

inomför verksamhetmilj. skallminst 6 kr avsättasverksamheten -
Motsvarande talveterinärverksamhet.exklusivelantbruksområdet,

milj.9,5 kr.milj. kri län 114,1Länsstyrelsen M ärför resp.
i 226 krL läninvånare och kommunRamanslaget är resp.per

milj. kr.5,7i län 143 krmilj. kr M5,2 samt resp.
milj.milj. kr194 5,4Stockholms läntal för ärMotsvarande

milj. kr.kr 7,8kr, 115 resp.
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årsarbets-i form1994oktoberden 1Personalfördelningen av
läni och MLlänsstyrelsernavidpersonalallavseendeochkrafter

tabellenligtsammanfattaskan

Tabell 9.7
1994oktoberårsarbetskrafter den lAntal

M länlänLVerksamhetsområde

30,613beredskapCivil
16,76,8omvårdnadSocial

1,0lJämställdhet
45 l22Kommunikationer ,17,0 1Bostadsñnansiering
14,76,8Planväsende

11Utbildning
4,53Livsmedelskontroll

28,035,2Lantbruk
4,02,0Fiske
9,53,0Kulturrniljövård
7,810,7Regionalekonomi

37,224,7Miljövård
Övrig 105,457,1förvaltning

318,1194,1Summa

Samverkansmönster

till,hänvisaredovisning mot-ingenfinnsSkåne attgällerdetNär
betänkande.Västsverigeutredningensigjordesdensvarande som

detaljeradhäranledning göradärför genom-finns attDet meraen
läm-uppgifterpåRedovisningen byggerfrågor.dessa somgång av

för deföreträdareochRegionberedningenmellankontaktervidnats
doku-aktuellain itagitsvadpåSkånelänsstyrelsernatvå samt som

Skåneläneniskriftsärskilt ämnetharBl.a.från dem. enment -
skrifteni deninnehållet1994;underframtagitssamverkani -

detkanFöljande sägasutförligt.relativtredovisas omkommer att
samarbetet.länsgränsöverskridande

deslårsamverkaniSkånelänenskriftentillförordetiRedan
betydelse:på länsgränsenssinfastlandshövdingarnabåda syn

varit nå-aldrigharlänMalmöhusochKristianstadsmellanLänsgränsen
vi detTvärtombåda länen.mellan desamverkan somförhinder sergot

region.livskraftigochstarkförtillsammansarbetakunnastyrka enatten
utveck-möjlighetervi atthar störrekunskaperochsamladeMed resurser
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Skåne till dynamisk region kan möta konkurrensen frånen som om-
världen.
Bland de samverkansprojekt i skriften i förordettassom upp -

framhålls det sigrör axplock kan följandeatt ett nämnas.om -

Fysisk planering
Framtagning planeringsunderlag för samordning fysisk plan-av av
ering och övriga samhällsbyggnadsfrågor har skett mellan länen.
Bl.a. har exempel och arbetssätt utarbetats avseende vattenplanering
idet s.k. Vegeåprojektet. Vidare har projekt lo-ett gemensamt om
kalisering vindkraftverk och radiomaster påbörjatsav samt att en
förteckning riksintressenaöver i Skåne tagits fram.

Miljövårdsprogram för Skåne
Länsstyrelserna håller tillsammans på utarbetaatt ett gemensamt
miljövårdsprogram. beskriverMan tillståndet i miljön, framtar ge-

regionala miljömål åtgärds- och handlingsprogram.samtmensamma
Arbetet sker i samverkan med kommuner och andra berörda myn-
digheter.

En handbok i miljöfrågor Skånes miljöhandbok har givits- -
och distribuerats till hushållen. Projektet har genomförtsut läns-av

styrelserna och ñertalet kommunerna i Skåne.av

Skåneprojektet
Länsstyrelserna har i Skåneprojektet infrastruktur förrapporten -
kommunikationer publicerat resultatet arbeteett gemensamtav
med bl.a. kommunikationsfrâgor. I överblick överrapporten ges en
utvecklingen infrastrukturen identifieras och belyses andrasamtav
anspråk på markanvändning och på intressekonflikter.

Kultur i L och M län
Representanter för länsstyrelserna, landstingen, länsbiblioteken, mu-

och kommunförbunden ingår i regional samarbetsgruppseerna en
för fram olika projekt, Skånsk identitet verklighetatt ta t.ex. -
eller utopi.

Nätverk för kvinnor
Länsstyrelserna engagerade iär nätverket Kvinnokraft lands-
bygden, tillsyftar stimulera den kvinnliga företagsamhetenattsom
i Skåne.
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Öresundskommittén
regionenprofileraintegrationochsamverkanökaBildad för samtatt

sammanhang. Kom-internationellaochnationellaiSkåne-Själland
Danmark ochpolitiker frånregionalaledandebestår bl.a.mittén av

länsstyrelserna.förföreträdareSverige samt av

PomeraniaEuroregion
regio-och Polen rörNordtysklandDamnark,medSamarbete som
mark-syftetfrämsta ärutvecklingsprojekt. Detoch attnalpolitik

region förintressantochturistlanSkånenadsföra som ensom
företagsetableringar.

Informationskontor
initiativstartades 1993EIC-SYDSYDInfo CentreEuro av

utvecklingsfondendåvarandeochMalmöhus länilänsstyrelsenbl.a.
län ochNSkånebetjänaer hela samtlän. Kontoret,i M somsom

handlingspro-EU:singår ii Malmö,IDEONpåbeläget ettär av
kunskaperföretagensmedelstorasmå ochdestärkaför omattgram

EU.

länsstyrelser-slutligenkangenomgångallmänna noteras attdennaI
överläggningarSkånelänen harbådai destyrelser gemensammanas

året.gångertvå om
föl-bl.a.199394årsredovisning för sägsi L länlänsstyrelsensI

samarbete.länsgränsöverskridandegällerdetjande när
intresse.växandeharInternationaliseringsfrågorna ägnats ett

Tyskland. kun-EttLitauen ochsärskiltinriktatsKontakter har mot
anställdaochför byggföretagrådgivningscentrumochskaps- som

ProjekttidenKristianstad.ihari Tyskland upprättatsarbetavill
inslag.naturligtbliarbetet beräknasvareftertill år,uppgår ettett
iSverige bl.a.i södratillverkareolikahållits medharMöten

varit iSyftet hari Berlin.på platsvid studium attJönköping och
Show-RoomskapalänExportrådet och andramedsamverkan ett

möbelföretag.inrednings- ochsvenskaBerlin föri
föl-199394 bl.a.årsredovisningen förilänSåvitt M sägsavser

jande.
för pågenomförtsprojekthar ñeramed länsamverkan L attI

Projekt-regioner.närliggandetillSkåne relateratbeskrivaolika sätt
vad be-beskrivit landskapeti olikaharSkånska fakta rapporteret

inter-Skåne iTvåbefolkning,träffar tätorter ettrapporter omm.m.
studiemedpågårgivits Slutarbeteperspektiv harnationellt ut. en

i Skåne.utbildningsstrukturenav
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När det gäller näringslivs- och infrastrukturområdet har samverk-
länsgränsernaöver i Sydsverige och särskilt i Skåne prioriteratsan

under de budgetâren. Samarbetet lantbruketssenaste rör och livs-
medelsindustrins framtida utveckling. Tre projekt har genomförts
till kostnad 10 milj.nästan kr: Internationaliseringens ochen av
avregleringens effekter på sydsvensk livsmedelsindustri och råvaru-
produktion LOK-proj ektet, Sydlänens underleverantörsproj ekt

Aktion skogs- och mellanbygd. Ettsamt antal delprojekt harstort
påbörjats.

Arbetet med skapa internationella kontakter har skettatt inom
näringslivsområdet med i första hand Danmark, Tyskland och
Polen. Länsstyrelsen har fördjupade kontakter med delstaten Schles-
wig-Holstein inom näringslivsområdet. Bl.a. har den tyska delstaten
representationskontor på länsstyrelsen. Vidare sker mycket aktivten
samverkan mellan Skurups kommun och Lübeck för bilda in-att en
formationsbro mellan Sverige och Tyskland inom IT-projektet
Företagens Hus. På grund den minskade byggaktiviteten i län-av

har länsstyrelsen, Lund-Malmö Byggmästareföreninget och länsar-
betsnämnden projektet Nätverk Tyskland. Enstartat systematisk ge-
nomgång den tyska marknaden i den delenöstra landetav starta-av
des under våren 1994 för söka intressanta byggprojekt för skåns-att
ka företag.

Länsstyrelsen samverkar med Svensk-Polska Handelskammaren,
Almi Företagspartner Skåne, Sydsvenska Handelskammaren, Euro-
pakontor Syd och Sveriges Exportråd för hjälpa skånska företagatt

söker affärskontakter i Polen. Länsstyrelsen stödjer särskiltsom ett
projekt för sådana insatser Interface Poland, IPL.-

Marknadsföring Skåne intressant etableringsområdeettav som
för företag har genomförts i Berlin, Düsseldorf och Hamburg i
Tyskland.

Internationella kontakter förekommer inomäven andra områden.
Sålunda pågår utveckling samarbetet inom miljöområdet meden av
Polen, bl.a. har visat intresse för den svenska miljölag-stortsom
stiftningen.

Inom samhällsplaneringsområdet har inletts samarbete medett
Szczecin-området för i första hand informationsutbyte angående pla-
neringssystem, administrativ uppbyggnad, infrastruktur och bostads-
försörjning.

ÖresundskommitténsInom har arbete påbörjats för for-attram
mulera projekt för finansiering inom EU:s Interreg ll.program

Länsstyrelsen i M län har i särskild skrift redovisat sin inter-en
nationella verksamhet under budgetåret 199394. Redovisningen har
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EU-aktivitet-EGverksamhetsområden, bl.a.olikapå 14delats upp
sysselsättning.ochnäringslivsfrågorkompetensutveckling samter,
gränsregionaltideltagandeSkånelänsstyrelsernasgällerdetNär

hänvis-i övrigtkanregionbildningartransnationellaiochsamarbete
kapiteli 4.framställningentillas

perspektivsydsvensktiSkåne ett

naturligSkånelandskapet ärhävdatshåll harolikaFrån flera att en
i okun-tordeskåningar svävaFåindelning.administrativförenhet

vadhuvudoch övergeografiska tagetgränsernadenighet omom
identitetkulturellhålls dessutomSkåne ensamman avavses.som

i landet.hållandrafååterfinnsslagett somav
ljuset detockså iemellertidböri SkåneIndelningsfrågan avses

regionen.sydsvenskai denutvecklatssamarbete som
sydsvenskidetfrågeställning ärdennatillBakgrunden att re-en

Blekinge,Kronobergs,Hallands,omfattarSkånegion utöversom
regionalakringsamarbetebedrivs ut-Jönköpings länoch ettKalmar

Sydsaml, inrättatsharsärskilt samarbetsorgan,Ettvecklingsfrågor.
Sydsverigeshävdauppgift ärändamålet. Dess att gemensammaför

frågoriöverläggainternationellt,ochlandetinom avintressen
Sydsverige,förbetydelseochintresseregionaltövergripande vara

kommunni-ochbedrivs läns-arbetetill detkomplement somett
SEGON ärbetydelse.regionenskunskapsmängdenökavå samt om

EU-kontoren.sydsvenskadeförsamarbetsorganett
vilkafråganaktualiseratRegionberedningenhosharSydsam om

samarbe-få förskulleSkånelänssammanslagning ikonsekvenser en
finnsdetframhållitsDärvid harregionen. attsydsvenskai dentet

förregional basstörrekräverSydsverigeifrågorantal ensomett
hel-resurseffektivt ochrationellt, ettbådehanteraskunna uratt

Östersjöområdet.isamarbetetexempel ärhetsperspektiv. Ett
anslutningdirektiliggerBrysseliEuropakontorSydsveriges som

HamburgsochSchleswig-Holstein och representa-till delstaterna
Företrädarehärav.resultatkonkretHanse-Ofñce äri etttionskontor

1 Malmö-1994ijunimedlemmarsamarbetsorganregionalt var:Sydsam är varsett
LandstingetBlekinge,Landstingetlän,KristianstadsLandstingetlandsting,länshus

i Kris-KommunföbundetKronoberg,Landstingetlän,i KalmarLandstingetHalland,
Kommunför-Halland,KommunförbundetBlekinge,Kommunförbundetlän,tianstads

kommunförbundlänsKalmarKronoberg,Kommunföbundetlän,Jönköpingsbundet
kommun.Malmösamt
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Schleswig-Holsteinför har ipoängterat samarbetet mellan deatt
båda regionerna skall hela Sydsverige ingå.

Sydsams styrelse framför inga synpunkter på eventuell föränd-en
ring länsindelningen i Skåne bakgrund de problemmotav av som
gäller i landskapet. Styrelsen emellertidpoängterar vikten av en
fortsatt utveckling Sydsams verksamhet inom hela den sydsven-av
ska regionen.

I sammanhanget påtalas också vikten detta samarbetetattav
grundas på demokratisktär valda i Sydsverige.organ som

Länsstyrelsernas synpunkter på sammanslagningen

Också beträffande de två Skånelänen och eventuell samrnanslag-en
ning dem har Regionberedningen haft samtal med företrädare förav
länsstyrelserna. Därvid har i huvudsak följande synpunkter förts
fram.

Från länsstyrelsen i län har framhållitsL sammanslagningatt en
skulle innebära viss administrativ rationalisering, detnärt.ex.en
gäller ekonomi- och personalfunktioner ca 12-15 personer. Detta
förutsätter dock samlokalisering till En sammanslagning ochort.en
därmed betydligt geografiskt arbetsområdestörre skulle medföraett
ökade reskostnader och tidsåtgång i de fältinriktade specialitet-mer

uppdelningEn på ñera medför antingen den sker sek-ortererna. -
toriellt eller övergripande alla eventuella rationaliseringsvinsteratt-

intet.går om
Båda länsstyrelserna i Skåne tillhör de i Möjlighet-större landet.

få till stånd rationaliserings- och kompetensbreddningsvinst-atterna
borde med nuvarande mindrestörre länsstyrelser.er vara

sammanslagenEn myndighet skulle bli och förmodligenstor
tungrodd. försämringEn länsexperternas roll detnär gäller när-av
heten i kontakter och möjligheten till överblick helaöver expertom-

riskerarrådet ske. Behov kan uppstå administrativ nivåatt av en ny
mellan länsledningen och de nuvarande länsexperterna.

Inom personalmässigt små specialområden, veterinärfunktio-t.ex.
kunde bättre spetskompetens och specialisering åstadkom-nen, en

mas.
En storlänsstyrelse medför länsstyrelsens legitimitet minskaratt

och anonymiteten ökar. Nätverkenatt tunnas ut.
Om länen slås måste detta jämsidesske med kommun-samman

sammanslagningar. De 33 kommunerna i Skåne alldeles förär



INDELNINGSFRÅGOR 467SOU 1995:27

viktigastelänsstyrelsens samarbetspartnerdemånga för äratt som-
hanteras i länsstyrelses arbete.praktisktskall kunna en-

följandeframfört i huvudsak synpunkt-i län harLänsstyrelsen M

er.
internationellaallt i olika sammanhang,framföromvärlden,l

naturlig enhet.utsträckning Etti alltuppfattas Skåne större som en
länsstyrelsen deltar iregionala projektdeantalstort om-somav

miljö-infrastruktur-, ochgällerockså hela Skåne. Dettafattar t.ex.
Även betydandei dagliga arbetet skerdetutbildningsfrågor. en

Skånelänsstyrelserna.mellan de tvåsamverkan
enligt länsstyrelsensskullesammanslagning L och M länEn av

rationaliseringsvinster inom detmöjligt uppnådetmening göra att
Förutsättningarnapersonaladminstrativa omrâdet.ekonomi- och att

främst mind-specialisering tordeochspetskompetensförbättra avse
till andraanpassningVidare skulle bättrespecialfunktioner. enre

möjliggöras.regionala indelningstatliga organs
sammanslagning främsthareffekternanegativaBland de enav

storlänsstyrelse och Skånes 33samarbetet mellanpåpekats att en
problematiskti dag detkomplicerat. Redanbli ärskullekommuner

sammanträffandenkontakter ochönskemålallatillgodoseatt om
länssam-inte förbättrassaken skullelänsledningen. Denmed enav

manslagning.
beñnt-anonymitet ökar ochlänsstyrelsensriskfinnsDet attatten

för hela SkånelänsstyrelseEnnätverkliga ut.tunnas gemensam
Möjlighetenmyndighet.förhållandevis regionalbliskulle attstoren

möjligt förblir inte längrebör Detlokalkontor övervägas.inrätta
fältet.med verksamheten påpersonlig kontakthalänsexperterna att

byråkrati.storlänsstyrelse medför ökadRisken är att en
i näringsgeograñskaoch lände nuvarande L MmellanOlikheter

blirbarriärer, svårabebyggelsemåssiga strukturer kanoch somvara
sammanslagning.vidöverbryggaatt en

eftersomförstärkas,olikheterna kommertänkbartDet är attatt
i regionen förväntas skeframtida tillväxtenväsentlig del denaven

via Lund, Lands-Malmö,Trelleborg ochhuvudstråk frånlängs ett
Ängelholm i Halland.och vidareHelsingborg,krona, upp
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företrädare för självstyrelseorganenSynpunkter från de skånska
länssamrrzanslagningpå en

båda Skånelandstingen, Malmö stad de två kommunför-De samt
i Skåne den s.k. fempartsgruppen stod bakom fram-bunden en

bedrivaställning till regeringen få försöksverksamhet medattom
uppgiftsfördelning initialtändrad regional inom områdeett som

Skånel. skrivelsen instämde iomfattade landskapet I behovetman
Skåne enhet och vikten den administrativaattatt se som en avav

indelningen anpassades därefter. rad andra sammanhang harI en
tillåterkommit frågan Skåne ochfempartsgruppen ett enatom

anfört rad skäl för detta.en
administrativpå Skåne enhet framfördaSynpunkterna ärsom en

anslutning till önskemålen försöksverksamhet, det tordei menom
i perspektivettvivel det det långainte råda några även äratt ettom

Skåne målet.ärenat som
beredningens delbetänkande måste också tolkasRemissvaren

bred uppslutning bakom på Skåne enda ad-som enen synensom
ministrativ enhet.

motionersammanhanget bör också likalydande harI nämnas att
landstingen med förslagi de båda och Malmö kommunväckts om
till sjukvårdshuvudman försammanslagning hela Skå-gemensamen

innebär således Malmö inträder i landsting ochFörslaget att attne.
bildas försådant hela landskapet. Bakom motionernaett gemensamt

företrädare för socialdemokraterna, moderaterna, folkpartietstår
miljöpartiet. Motionerna har sedermera behandlats i respektiveoch

fullmäktige.

överväganden förslag9.3.3 och

sammanslagning de västsvenska länen har diskuteratsEn underav
tid, låt det inte alltid rått enighet vilkalång har länattvara om som

lämpligen borde bli föremål för sådan åtgärd. Att problemenen
nuvarande regionala strukturen i denna del landetmed den ärav

och svåra har framhållits i flera sammanhang.många
inteBeträffande Skåne behöver råda någon tveksamhet vilkaom

står för alla klart det gäller Kristianstadslän Det länattsom avses.
tydligoch Malmöhus län. Landskapet kännetecknas kulturellenav

1 material i frågan finns bilagor i RegionberedningensSkrivelsen och ytterligare som
Skåne regioner idelbetänkande Västsverige och förändring SOU 1993:97.-



INDELNINGSFRÄGOR 4691995:27SOU

naturliginte någonoch länsgränsenidentitet representerar upp-
Skåne.delning av

där länsgränsernai landetområdendeSkåne är numeraett av
aktualitetförnyadfåttFrågan harändamålsenliga.inte genomär en

effektivi önskangrundsininitiativ harregionala merom enensom
ochbasSkånemed helauppgifteroffentliga etthantering somav

angelägenheterna.regionaladeinflytande överdemokratisktökat
varitlänsindelningendär harVästsverige,förgällerDetsamma men

utredningsarbete.omfattandeföremål för mer
Sverigelänsindelningen i västranuvarandei denorationellaDet

Älvsborgs års1955redanlän,såvittuppmärksammades, avavser
Älvsborgs iharlänuttalade:bl.a.riksdagsrevisorer, geogra-som

deformeradvidliknaskanform. Detavseende säregenfiskt enen
väsentligtnedre,denDalsland, ochinnefattaröglaövreåtta, vars

splittring ochl tillleddeFörhållandenai övrigt.länetöglan,större
m.fl.länsarkitektenvägförvaltningen,länsstyrelsen,överlappning:

länsbostadsnämnden,länsarbetsnämnden,medanVänersborgifanns
i Borås. Där-fannslänsnykterhetsnämndenochskogsvårdsstyrelsen

tvåhushållningssällskap,tvålantbruksnämnder,tvåhade länettill
Boråskansli imedlandsantikvarier,och tvårättshjälpsanstalter res-

Vänersborg.pektive
Älvs-ilänsadministrationenförordningenrevisorernaEnligt var

statligaövrigaochlänsstyrelsensbådelänborgs organs syn-ur
ord-rationellolägenheter. Enbetydandemedförenadpunkter mera
inteladesförslagNågot bestämtåstadkommas.därförbordening

fråganuttalasig tillbegränsaderevisorerna attattfram, omutan
utredas.bordei länetlänsadministrationen

förändringtill någoninte lettemellertidharpropåer avDessa
ÄlvsborgsiförhållandenasärskildadeföljdEnlänsindelningen. av

verksam-länsstyrelsensdelframgåttharlän attär, en avovan,som
länsarbetsnämndenSåvälBorås.tillförlagtsnyligen har somhet

i Borås.liggerskogsvårdsstyrelsen
omfattandealltmeri riktninggåttharUtvecklingen ettmot sam-

ochSkånei såvälsakområdenflerainomlänsgränsernaarbete över
i övrigt.i landetVästsverige som

utanför deträckviddfalli mångaharKommunikationsfrågorna en
Ökade Skånehelatillpendlingsavstånd leder attlänet. t.ex.enskilda

Kollektivtrafikenmänniskor.flerför alltarbetsmarknadendaär en
Öresunds-samordnas.därförbehöverskånelänenbådademellan

l granskningenverkställdademår 1955berättelse denrevisorers överRiksdagens av
ff.311del Istatsverket,angående s.
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bron får tralikmässiga konsekvenser och miljöeffekter berörsom
hela landskapet Skåne.

Framväxten det fria vårdsökandet hälso- sjukvårdensochav
område konsekvens den kritik medborgarna riktadevar en av som

de inte fick vända sig till det enligt deras åsiktmot att tillnärmast
hands liggande lasarettet hänvisade till vårdinrättningarutan var

låg längre bort inom det landstingsområdet.som men egna
Belysande exempel fanns såväl i Skåne i Västsverige. Refor-som

har minskat gränsdragningens negativa effekter för denmen
enskilda människan, rationaliseringsbehov siggör gällandeettmen

erfordrar beslutskraft och god demokratisk legitimitet.storsom
Skåne måste därvid behandlas enhet. I Västsverige erfordrassom en
också geografiskt regionstörre dagensän landsting och framfören
allt bättre gränsdragning vadän fallet i Göteborgs-ären som nu
regionen.

I fråga näringsliv och sysselsättning visar förhållandenat.ex.om
Älvs-i Västsverige inom bilindustrin hur integrerade vissa iorter

borgs län med Göteborgsområdet.är Det intedockär enbart på
detta område de båda länens näringsliv griper in i varandra.som
Ytterligare exempel kan hämtas från livsmedels-, och ñskein-varvs-
dustri. Generellt kan Göteborgsområdetssäga, närings-sett attman
liv alltmer påverkar näringsliv och sysselsättning i framför allt de

Älvsborgskommunernasödra till gränsen bort R län. Insatsermot
inom den offentliga sektorn för utveckla näringslivet i 0 och Patt
län måste således regelmässigt beakta förhållanden i det andra länet.
Så sker också, till priset det två olikaär myndigheterattmen av

sköter uppgiften.som
Också på miljöområdet liksom i fråga fysisk planering finnsom

beröringsytor mellan de båda länen. Göta älvs dalgångstora är
länsgräns mellan O och P län och flera synpunkter komplexen ur
miljö skall således bevakas två länsstyrelser. Bebyggelsefrågorav
i Storgöteborg berör länsstyrelser N, O och P. Osv.tre

Uppräkningen skulle kunna längre,göras än de redovisademen
exemplen räcker förväl stryka under samverkansbehovetatt att
mellan länen i Skåne ioch Västsverige den omfattningenär attav

länssammanslagning motiverad för såvälär länsstyrelsernasen
verksamhet för de uppgifter landstingen för.som som ansvarar

Mot bakgrund de förslag beredningen har redovisat iav som
kapitel 7 regionalt självstyrelseansvar för regionaladeett ut-om
vecklingsfrågorna, behovetökar också på självstyrelsens område av

länssammanslagning.en
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Vissainnebärregionalt utvecklingsansvarFörslaget attettom
regionala självstyrelse-tilluppgifter överförs från länsstyrelsen det

särskiltlänssamarbete äruppgifter det slagDessa är attorganet. av
minskar dock inte behovetuppgiftsöverföringframträdande. Denna

kvarstårdet förstasammanslagning Förlänsstyrelserna. enavav en
länsstyrel-karaktär underlänsgränsöverskridandeuppgifterrad av
samarbeteför det andra erfordras närmareoch ettsens ansvar,

regionalt självstyrelseorgan.länsstyrelse ochmellan
dedet uppenbartRegionberedningens meningEnligt är att pro-

Västsverigei Skåne ochlänsgränsernade nuvarandeblem orsa-som
visserligenlänssammanslagningar. Det finnslösaskar måste genom

länsgrän-framgångsrikt samarbete överåtskilliga exempel ett
initiativtagits viktigasida harminst från länsstyrelsernsInteserna.

sammanhangfrågor i geografiskt änbehandla olika störretill ettatt
gränsöverskridande samarbetehögfrekventalänet. Detdet somegna

sistnämnda områdeti Västsverige, i deti Skåne ochförekommer
emellertid geografiskavisar denoch P län,mellan Ofrämst att an-

felaktig.svarsuppdelning länsgränsen ärrepresenterarsom nu
naturligt visst samarbete måstefulltsig detförI och är att ett

in-dras så frågor kan lösasinte allakangränsförekomma atten-
området. olika frågor uppkom-avgränsade Förgeografisktdetom

olika riktningar vilka myndig-samarbete i ochockså behov avmer
till emellertid intefrån fallvarierar fall. Det ärberörsheter som

för handen i Skåne Västsverige.ochsituation ärdenna som
näringsliv sysselsättning,områden såsom kom-ochviktigaFör

sjukvård, utbildning,och miljö kulturhälso- ärmunikationer, samt
strategiska frågorna motsvaranderegelmässigt så, de berördet att

samarbetspro-mångaDeförhållanden andra sidan länsgränsen.på
visarjekten detta.

Skåne

sammanslagning Kris-det uppenbartfråga SkåneI är att avenom
erfaritRegionberedningen harMalmöhus län bör ske.tianstads och

företräda-sådan blandförmycket brett stöddet föreligger ettatt en
i Skåne.regional självstyrelseför lokal ochre

vikten dennaunderberedningen strykavillsammanhangetI attav
sydsvenskadetSkåne brytsinte uppfattasåtgärd utatt sam-ursom

Sydsamsker inomi dag visar det samarbeteRedanarbetet. attsom
internationella kontakterna,gäller deinte minst detfrågor, närvissa

fortsatt liv-Skåne. Ettområdegeografiskt änerfordrar störreett



INDELIVINGSFRÃGOR SOU 1995 :27472

hela Sydsverige bas föraktigt samarbete med grundärsom en en
i indelningardiskussion och analys vilka olikafortsatt av som

uppgifteroffentliga bäst hanteras.
båda skånska får till följdsammanslagning de lånenEn att enav

uppgifter iframtiden skall fullgöra de dag för-länsstyrelse i ärsom
länsledningarnas sida påtalats såvältvå. Från båda hardelade på

länssammanslagning,med hänsynfördelar nackdelar menen avsom
alltför organisa-till det antalet kommuner ochfrämst storstora en

sammanslagning.tion avstått frånhar enman
landets medan deni Malmöhus länLänsstyrelsen är störstaen av

genomsnittlig Två relativtstorlek.i Kristianstad är sett storaav mer
bilda islås och enhetförvaltningar skall således somsamman en

iLänsstyrelsen Stockholms län. Det ärstorlek närmast motsvarar
förvaltningsmyndigheterförenade medvissa problemgivet det äratt

också vinsterdet finnsdenna storlek, göra.attmenav
organisationssynpunkt har framhållits två synpunkter påFrån en

Enligt kom-sammanslagning den första har hävdats 33länen. attav
länsledningen delarmånga för och andraför ävenär att avmuner

upprätthålla samarbete ochskall kunna dagenslänsstyrelsen nära
tillsynkvalitet i fråga och kontroll. Den andrafrekvens samt om

blirorganisationgällt risken för densynpunkten har att stora som
byråkratiserassammanslagning skulleresultatet attgenomav en

sin huvudsakliga tid ledningsfrågor ochñcklänsexperterna ägna
fältet.få mindre tid för kontakter medföljaktligen skulle över

Enligtviktiga och förtjänar uppmärksamhet.Synpunkterna Re-är
inte integionberedningens mening de dock det slaget deär attav

ändamålsenligt organisationslös-utformadbemästras medkan en
länssammanslagning för överblick och samord-ning. Värdet av en

organisatoriskadet de tveksamheterna.ning så övervägerär attstort
beredningen föreslagit vissa uppgifterTill hardetta kommer attatt

tillåvilar länsstyrelsen skall överföras landstinget ochi dagsom
minskar rimligen de svårigheter påtalats beträffandedärigenom som

organisationen.den nya
intei Skåne små varför hela detAvstånden överär ens nyaresor

kan vidaresärskilt långa och tidsödande. Detframstårlänet som
tilllokalisera all verksamhet endai frågaknappast komma att en

lösningar närhetdecentraliserade bör Förutom denprövas.ort, utan
minskastill service olika slaginnebär för medborgarnadetta av

befattningshavarna.för olikaockså deresorna
så-möjligt utforma kontaktmönstret påocksåbörDet ettattvara

förhållandevis antaletföreträdare för såväl detdant sätt, storaatt
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tillfreds-möjligheterandra intressenter fårkommuner att ettsom
nå fram till lånsledningen.ställande sätt

enligt Region-inrymmer,sammanslagning länsstyrelsernaEn av
rationaliseringspotential på sikt.beredningens mening, betydandeen

Även beräkning-ingåendemöjligt någradet inte år göraatt merom
organisationsförändringarolikaerfarenheter slagsvisar attavar,

tillBeredningen återkommerminst % möjliga.besparingar 10 är
kapiteli 10.frågordessa

inte främst be-detemellertid viktigt framhålla, ärDet är att att
vägledandeorganisationsbudgetensparingsmöjligheterna i årsom
i sigtvå lånen detta ärslå de ävenförslagetför ettatt omsamman
insatsernai offentligavinsten ligger deviktigt skäl. Den attstora

gjorda insatseravkastningen påeffektivare ochsättkan göras ett
blidärigenom större.

lands-länssammanslagningen slås också de tvåföljdSom aven
därvid utgått från Mal-Regionberedningen hartingen attsamman.

Initiativ iinträda i landstinget.detkommerkommunmö att nya
motioner i frågan hos detagitsredanriktning hardenna tregenom

ställningstagandensjukvårdshuvudmånnen. Bakom dessaskånska
möjligthetväsentligt förbättradbedömningligger attenomen

sjukvården i Skåne.effektivisering hälso- ochåstadkomma aven
Även% har i sammanhanget.10 nämntspåBesparingar emotupp

svåra sig, bak-slag detdetta är göra rörberäkningar att motavom
i miljardersjukvården Skåne 10ochhälso- omsättergrund att caav

kanbeloppbetydandekr, sparas.somom
inga skål lånssam-Regionberedningen talar emotsomser en

utifrån perspektiv landstingens verk-Skåne deimanslagning som
i erbjuder.samhet dag

Västsverige

frågankapitel harvisat i tidigareRegionbcredningen harSom om
svårighetergånger. DeVästsverige mångalånsindelningen i utretts

radframhållits förmedför harindelningenden nuvarande ensom
beredningensenligtoch det råder,olika verksamhetsområden me-

vidtas.åtgärder måsteingen helst tvekanning, attomsom
Göteborg den störstakring röntgivet förhållandenaDet är att

tid visatlångunderproblemenhäruppmärksamheten. Det är som
utsträckningenockså frågansvårbemästrade. Mensig avmest om

regionvästsvensk haravgränsad äg-kriterierfunktionellaefteren
intresse.betydandenats
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såledesDet två perspektiv sig gällande i frågaär dengörsom om
administrativa indelningen i Västsverige. Det första, bredare
perspektivet fångar regionenden västsvenska från verksamhets-upp

kontaktsynpunkt. Frågan gäller rumsligaoch den utbredningen av
de nätverk formas främst näringsliv, kommunikationer,som av
utbildning, forskning och kultur med i Göteborgsregionencentrum

offentliga insatserna i effektivitetoch där de ökar de hanteras iom
administrativ indelning. perspektiv liggerI snävareetten gemensam

ifokus på förhållandena Storgöteborg och de förändringar som er-
bristerfordras fÖr råda bot på de följer län splitt-att att tresom av

sammanhållen bostads- och arbetsmarknadsregion.rar en
givet sistnämnda perspektivetDet det geografisktär att ettavser

mindre område andra. administrativa indelningen idet Den Stor-än
förhållandevisgöteborg berör begränsat antal kommuner, medanett

länen ikan byggstenarna fråga densäga är västsvenskaattman om
regionens utbredning. Om utgångspunkten i det större västsven-tas

innefattasska perspektivet naturligen också förhållandena i Göte-
borgsregionen.

flera sammanhang framhålls regionenI den västsvenska utgörsatt
NORP-länen till vilken ibland förs Värmlands S län.ävenav

län ingår i ganska administrativaDessa antal de region-ett stort av
indelningar ovanför länsnivå olika myndigheter och andrasom or-
ganisationer Tidigarearbetar utredningar i frågan kommit tillhar
slutsatsen västsvensk region i huvudsak omfattar NORP-länenatt en
och dessa således bör ingå i administrativ indelning föratt en ny
Västsverige.

ligger enligt RegionberedningensDet mening värde iett stort att
så långt möjligt låta utformningen den västsvenska regionensom av

sammanslagningske hela län. Därigenom blir de ad-genom en av
ministrativa åtgärderna såväl på den statliga sidan beträffandesom
landstingen mindre komplicerade. Detta hindrar emellertid inte att
analysen den lämpliga indelningen kan också utifrån degörasav
mindre byggstenar delar län och enstaka kommuner utgör.som av

ändamålsenligSkulle indelning erfordra enskild kommunatten en
byter länstillhörighet, måste detta givetvis kunna övervägas.

Väljer föra tillned analysen delar län kan konstaterasattman av
södra Halland och delar Skaraborgs län har orien-att av en svagare

tering och i stället sina frekventa ikontakter andravästerut mest
riktningar. Samma förhållande gäller för delar Värmlandsstora av
län i de fall då detta ingår i diskussionen den västsvenskaom re-
gionens utbredning. gränsområdena i region i fallAtt många haren
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omfattande kontakter och samverkar med andra regioner gäller ge-
för hela landetnerellt och finns i varje administrativ indelning.

Utformningen västsvensk region ändamålsen-utgörav en som en
lig administrativ bas för de verksamheter grundläggandeärsom av

för regionalabetydelse den utvecklingen och skall hanteras påsom
regional nivå bör, enligt Regionberedningens mening, analyseras ut-
ifrån de förutsättningar område omfattas NORP-län-ettsom som av

erbjuder. Området så det har milj. invånareär 1,7storten ca- -
det deväl verksamheter i fråga och där-äratt rymmer som svarar

såvälmed dagens morgondagens regionalakrav på frå-mot attsom
behandlas på överblick,sätt samordningsmöjligheterettgor som ger

och beslutskraft.
faktum Skaraborgs iDet län fråga kontaktmönster inomatt om

del områden orienterat andra hållär skaparän västeruten
knappast någon oklarhet länet hänföra i frågaärvart attom om en

grupperingaradministrativ indelning. Inga andrastörre län skulleav
framstå lika naturliga eller bättre uttrycka hur kontaktmönsteretsom

delning länet sig inteEn motiverad. skallDet dockut. terser av
NORP-regionkonstateras innebär orientering ochväster-att en en

för Skaraborgs län. Beträffandesöderut Habo och Mullsjö kommu-
kan överföring till Jönköpings län bli aktuell det försner en om

regionalafram lokala och önskemål därom.
justering länsgränsenEn så Habo och Mullsjö kommunerattav

till Jönköpingsförs län skulle innebära Jönköpings läns invånar-att
antal ökade med 17 000 till invånare320 000 och landarealenca ca

kmz.med 531 till 10 475 skatteunderlaget i de två kommunerna ut-
13,2 milj. skattekronor enl. 1993 års taxering.gör ca
förhållandetDet Hallands län sitt kontaktmönster äratt genom

uppdelat på olika funktionella områden länet helhet integör att som
sigmed resultat låter föras till den västsvenska regionen, oaktatgott

de delarna integreradeväl i Göteborgsregionen.är Denatt norra
orienteradsödra delen länet Skåne, och det finns dessut-är motav

frekventaså kontakter funktionellösterut tillhörighetävenattom en
till regionsmåländsk kan skönjas. Samarbetet och kontakternaen

östlig riktningi sydlig och emellertid inte den frekvensen,är attav
administrativ inordning i regioner sigstörre omedelbart nöd-teren

vändig för dessa delar länet. Förhållandena i den delenav norra av
motiverarHallands län däremot åtgärder vidtas redanatt nu.

väl sammanhållenEn västsvensk region storlek, harav en som
möjlighet hand expansion i fråga kommunikationeratt ta om en om

nåringslivskontakter,och förmår lösa hälso- sjukvårdensoch struk-
turproblem och i övrigt kan erbjuda boendemiljöerbra och goda
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utveckla internationell konkurrens-för näringslivetvillkor samt en
mening, i första hand omfattaenligt Regionberedningenskraft bör,

i Hallands lån.Kungsbacka kommunoch R länO, P samt
vikten indelnings-Regionberedningen har tidigare hävdat attav

förankring.och regional Fråganförändringar god lokalhar en
vidtai finns sådant stöd för läns-därför det daggäller attett enom

redovi-detsammanslagning omfattar NORP-länen på sätt somsom
frågan vilka för-anledning något berörafinnsDet attsats omovan.
avhjälpa problemenoundgängligen erfordras förändringar attsom

Göteborgsregionen.i
lösningen därvid åstad-minsta godtagbarageografiskt ärDen att

läni de södra delarna O och Pgränsjusteringarkomma samt attav
delarna 0förs till det länet. DekommunKungsbacka norra avnya

i Göteborgsregionenberörda förhållandenamindreoch P län är av
sammanslagningHalland. Enfallet beträffandevad ärän norrasom

samverkansbe-emellertid till resultatfår ocksåoch länO P attav
Troll-i kring Uddevalla,dalgång och områdetför Göta älvshovet

blir tillgodosett.Vänersborg välochhättan
i Dalsland fråni Bohuslän ochutesluta kommunernaAtt norra

aktualisera fråganGöteborgsområdet skulleförändringarna i om
administrativt avseende. O och P länhöra idelarna skalldevart

sammanslagningen. Företrädareomfattasi sin helhetbör därför av
politiskaliksom för deregionala självstyrelseorganlokala ochför

förvidare brett stödbåda län har uttalatpartierna i dessa ett en
Regionberedningenlänsindelning. anslutning tillIreformerad att

Västsverige, påtill länsindelning försitt förslag nyttpresenterar ges
remissvägen sinföreträdare i alla berörda länmöjlighet för att ge

mening till känna.
Regionberedningen väl medvetenHallandBeträffande är attom

aktuali-där indelningsfrågori olika sammanhangföreträdarelänets
självständig regional enhet.sittslagit vakt länharserats om som en

erfarit, inte heller i dag detfinns detEnligt beredningen harvad
genomgri-erfordras förlokala stödregionala ochbreda merensom
remissva-Hallands län. Menindelningsreform berörpande omsom

uppdelningintresse förallmäntdet finnsutvisar ettatt enmerren
till västsvensk och södra delengårså delenHalland att norra enav

beredningen så skerregion, så förordarsydsvensktill atten
antingen eller senare.nu

från Kungsbacka kommunomöjligtemellertid bortseDet är att
administrativa indel-till förbättra denreform syftarvid attsomen

med dessställa Kungsbacka,Göteborgsregionen.ningen i Att
politiska ochutanför denknytning till Storgöteborg,starkamycket
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indelningenadministrativa gemenskap den representerarsom nya
negativt drabba Kungsbacka kommun och dessi första handskulle

enligt mening,finns, Regionberedningens mycketinvånare. Det
och Falkenbergs kommuner börtalar för Varbergsävenattsom

i administrativt Beträffandetill Göteborgsregionen avseende.föras
emellertid förändringsbehoventvå sistnämnda kommunernade är

inte bedömslika påtagliga, varför sådan åtgärd behövainte en
Frågan i avvaktan påaktualiseras i detta sammanhang. kan bero att

regional i Halland har klarlagt länetsoch analys och debattlokalen
administrativa regioner i olikatill samverkans-tillhörighet större

riktningar.
vid föreslåRegionberedningen därför Kungsbackaatt attstannar

vill samtidigttill det västsvenska länet,förskommun stry-mennya
förändring verkligen kommer tillvikten dennaka under attav

kollektivtrafik,förhållanden i fråga bostads-Förbättradestånd. om
sjukvård förbyggnadsplanering, miljöfrågor, hälso- och m.m.

Göteborgsregionen helhet harliksom förKungsbacka kommun som
vidtas.åtgärder måsteefterlysts,så länge att nu

blir därföri fråga Hallands länförslagBeredningens nuom
Kungsbacka kommun ochlänstillhörighet förförändradendast en

motiverat föreslåsig därför detfrågan inställer är att attom nu
ellertill det västsvenska länetlän försSkaraborgs om samman-nya

vunnits i fråga helaanstå till dess klarhetslagningen bör om
SkaraborgsEnligt beredningens mening bör redanHallands län. nu

iföljande skäl ingå det länet.län nyaav
pendlingsomland för Storgöteborg berör isuccessivt vidgatEtt

Kommunikationsfrågornakommunerna i R län.allt högre grad
i administrativ indelning där alla aktuellaredan i daghandläggs en

tekniskauniversitet och Chalmers högskolaingår. Göteborgs ärlän
utnyttjas i regionala utvecklingsarbetet för heladetbörsomresurser

sjukvården i Västsverige in-regionen. Hälso- ochvästsvenskaden
Även i kulturellt avseende finnsi dag län.kluderar redan R stora

övriga Västsverige.mellan län ochkontaktytor R
för Sveriges bil-regionen vidarevästsvenskaDen är centrum

nämligen Göteborg,dominerar i sammanhanget,industri. Tre orter
respekti-belägna i sitt län O, Poch Skövde. DeTrollhättan är var

bilindustrinpåverkarrad underleverantörerMed långR. enve
Västsverige.näringslivets område i helapåförhållanden

regionensregion dessutomvästsvensk skullelän iMed R en
dominans.minska Göteborgsförskjutas ochtyngdpunkt österut

emellertidövriga berörda länen detLiksom beträffande de är
för förändring-regionalt finnslokalt och stödvilketfråga somom
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sittI yttrande Regionberedningensöver delbetänkande framhöllen.
Skaraborgs läns landsting önskade tillhöra den västsvenskaatt man
regionen länssammanslagningnär blev aktuell. Enligt vad bered-en
ningen erfarit vidhåller landstinget sin uppfattning i denna fråga.
Från utgångspunkt finns det, enligt beredningens mening,statens
inga skäl avstå från länsbildning i Västsverige omfattaratt en som
O, P och R län Kungsbacka kommun.samt

sammanslagningEn de länsstyrelserna i O, P respektive Rtreav
län frågeställningar beträffande Skåne. Antaletreser samma som

ikommuner det länet blir hela 52. En organisation dennanya av
Medstorlek påkallar decentraliserade lösningar. dagens residensstä-

der och framtida lokalkontor bas kan förgrening och speci-som en
aliering organisationen ske, med utgångspunkt i de förutsättning-av

olika idelar det länet erbjuder. Ett län behöverstortar som nya
inte innebära centralisering viktiga samhällsfunktioneren av som
medborgarna har behov ha till hands. Tvärtom kannäraattav en
väl fungerande decentraliserad organisation byggas utifrån deupp
förbättrade förutsättningar de ursprungliga länenssom resurser
sammanslagna erbjuder, och med den överblick och möjlighet till
prioritering region medför.störresom en

Samtidigt svårigheterna med organisation inte skallstorsom en
underskattas, erbjuder den likväl avsevärda möjligheter till rationali-

Ärendemängd-sering och effektivt handhavande olika uppgifter.av
för ganska smala expertområden möjligheteräven till atten ger re-

kvalificeradkrytera personal tilloch bygga kompetens.att upp
antalet kommuner,Det den mångsfasetterade verksamhetenstora

denoch förhållandevis förvaltningsorganisationen kommer gi-stora
vetvis ställa krav på länsledningen. blir förmodligenDetatt stora
nödvändigt något förändra arbetssättet för kommunkontakterna.att
I sammanhanget bör Regionberedningens förslagnoteras, att attom
föra för de regionalaöver utvecklingsfrågorna till lands-ansvaret
tinget något bör minska arbetsbelastningen i denna del.

Om länsindelningsreform genomförs enligt beredningens för-en
i föregående,slag det följer därav tidigare har nämnts attsom en

sammanslagning berörda landsting skall ägaav rum.
För Västsveriges del pågår redan flera utredningar olika slagom
samverkan i fråga hälso- sjukvården.och Anledningen detärav om

behov omstrukturering sjukhusvården både den medi-av av som
cinskt-tekniska utvecklingen och den ekonomiska åtstramningen fört

sig.med Omstruktureringens syfte enligt direktiven tillär nämnda
utredningar uppnå effektivare sjukvårdsorganisation ochatt en en
bättre sjukvård till eller lägre kostnad den nuvarande.samma som
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utredningarna iDe fråga föreslagna åtgärderna pågåendesamtav
och sjukvårdshu-därav föranledda diskussioner hos berördaöversyn
vittnar organisationsstrukturvudmän också behovdet påom nyav

regionala nivån i Regionberedningenden Västsverige liksomsom
tidigareflera utredningar har konstaterat.

Två de inledningsvis åsyftade utredningarna har i decemberav
remiss i1994 på till sjukvårdshuvudmännen NORP-länen.sänts ut

tillgäller dels förslag regionalt sjukvårdssamarbete helaDe överett
huvudmannaskap mellan Bohuslandstingetfältet, dels ett gemensamt

Älvsborgslandstinget Älvsborgför ioch länssjukhusen ochnorra
Uddevalla.

tredje utredningen försök nå överenskom-Den ett attavser en
rationalisering omstruktureringmelse verksam-genomom en av

Östrasjukhuset sjukhuset ivid Sahlgrenska och Göteborgsheten
sjukhus i Bohuslandstinget.Mölndalskommun samt

utredningsförslagenSåvitt kan bedömas genomgång ochenav av
till sist beskrivna utredningendirektiven den strukturomvand-omav

sjukhusen i Göteborg innebärlingen och Mölndal,de tre storaav
och påbörjade utredningarna inga hinder för Region-genomfördade

kanberedningens förslag. Tvärtom det fördel, det kom-vara en om
samarbete mellan sjukvårdshu-till stånd berördanärmareettmer

januarifr.o.m. den 1996.redan 1 Därigenom kan denvudmän om-
sjukvårdenhälso- och blir följdorganisation ettsomav en av ge-

länssarnmanslagningberedningens tankarnomförande i Väst-omav
naturligt förberedas.sverige, på sättett

överföring Kungsbacka kommun tillEn västsvensktett nyttav
i frågaunderlaget befolkninglän innebär och skattekraftatt om

Uppgifterna iminskar för tabell 9.8 ochHallands läns landsting.
9.9, 1993, situationen.belysersom avser
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Tabell 9.8
läns landstingHallands

Skatte- Antal Personal-
Befolk- underlag, Andel, tjänster kostnader,

% áaning milj. skkr milj. krKommun

30 442 13,4 43738 600Falkenberg -
721 31,5 2 63382 100 71Halmstad -

3,9 65100 8 878Hylte 11 -
58 900 57 757 25,4 435Kungsbacka -

16 814 7,4 11223 000Laholm -
900 42 072 18,5 76850 lVarberg -

681 100,1 450 774264 600 227 5 lSumma

länssjukvård 060 och övriga 162 årsarbetare.2Varav
2 på lasarettet.Varav 1 515

således inom läns- eller regionsjukvârden.årsarbetare 3 575 sysselsattaAv 5 450 är ca

9.9Tabell
landstingsverksamhetenStatistikuppgifter kring

Totalt landstingetKungsbackaborVárdtillfällen vid

Länssjukvård
3 800lasarettVarbergs

332Halmstads lasarett
Övriga 300N-lasarett
Summa besök

%4 432 11,7N-lasarett

sjukvårdGränslös
2 000Bohus-lasarett

200Gbg-lasarett 1
Övriga 100län
Summa gränslös

%3 300 8,7sjukvård

%%732 20,3 38 000 100,0länssjukvård 7Summa

HallandRegionalvård utanför
862gbg
897Ovriga län

regionalvârd utanförSumma
3 5701 759Halland

%%9 491 22,8 41 570 100,0Totalt
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Regionberedningen konsekvenser överföringkonstaterar, deatt en
få för Hallands läns landsting blir beroende vilketskulle av sam-

utvecklas sjukvårdenskommer på hälso- och områdearbete attsom
följdi Västsverige de refererade utredningarna rör-som en av ovan

sjukvården.den västsvenska hälso- ochande
finns i minskar till följdBehovet det samarbete dag attsom avav

i framtiden kommer tillhöra landstinget iKungsbacka detatt nya
inte likaDärigenom erfordras omfattande ekono-västsvenska länet.

i fråga till följd det friatransaktioner Kungsbackamiska om av
vârdsökandet.

Residensstäder

förläggningen residensstäder i de två länen villBeträffande av nya
Regionberedningen anföra följande.

den dominerande staden iSåväl Göteborg Malmö klartärsom
Dit många olika funktioner in-respektive region. koncentreradeär
förvaltning privata näringslivet.såväl offentlig det Läns-somom

från sysselsättningssynpunkt, för-styrelsens verksamhet utgör, en
arbetsmarknad.sumbar del dessa ortersav

geografisk belägenhet,Göteborg och Malmö harBåde en som
ligga i respektive region.kommer utkantendegör attatt av ny

inte tillfredsställande. Strävan bör den läns-Detta är att gevara nya
placeringadministrationen geografiskt centrerad vadänen mera

erbjuda.och Malmö kanGöteborg
Regionberedningens mening bör Vänersborg och Kristian-Enligt

länsförvaltningen icentralorter för de två länen.stad Där-nyavara
geografiskigenom skulle uppnås bättre balans vad lösningän enen

inneburit.och Malmö hade Beredningenmed Göteborg attanser
länssammanslagningen förutsättningarhar bättreden föreslagna att

regional uppslutning med Vänersborg och Kristian-vinna breden
tillväljer lösning bidrarcentralorter,stad än om man en somsom

dominerandeytterligare förstärka Göteborgs och Malmös ställ-att
region. också beaktas förläggningning i respektive Det bör att en

till Vänersborg och Kristianstad viktig förresidensstäderna är ar-av
betsmarknadssituationen på dessa eftersom beaktansvärtorter, ett

sysselsättningstillfállen skulle bli följden.bortfall annarsav
föreslagits innebär givetvis inte Göteborg ochharVad attsom nu

länsstyrelserepresentation i framtiden.bli DetMalmö skulle ärutan
fortsättningsvis före-måstesjälvklart länsstyrelserna ävenatt vara

viss verksamhetuppnåsträdda på dessa Detta att ut-orter. genom

l6 lS-OMI
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vid lokalkontor, förläggs till Göteborg och Malmö. Hurövas som
blidel verksamheten kommer aktuell för sådanattstor som enav

intelokalisering går med bestämdhet Dock måste fram-sägaatt nu.
i ligga ihållas tyngdpunkten verksamheten skall Vänersborg ochatt

inteKristianstad och lokalkontoren får bli Göte-görasättatt ett att
till faktiska residensstäder.borg och Malmö

utsträckning ilänens geografiska bör avspeglas derasDe nya
Regionberedningen föreslår länen benämns Västra Göta-attnamn.

ocksårespektive Skåne län. det förstnämnda fallet kanlands län I
Västergötlands län, eftersom landskapetdiskuteras t.ex. namnet

ytmässigtkommer den såväl be-Västergötland utgöraatt som
Bådafolkningsmässigt delen länet. de länenstörstasett av nya

namngivitsdå efter landskapsnamn. Att länskulle somnamnges
utsträckning väsentligtha geografiskefter landskap kan som av-en

övrigt tidigare på.viker därifrån finns det för redan sedan exempel
Härjedalen,omfattar således också landskapetJämtlands län som

Beredningen emellertid,Jämtlandsallt l3utgör yta.trots anserav
och Dalsland icke obe-till såväl Bohuslänmed hänsyn att som en

länetl,ingåHalland kommer i det dettydlig del äratt attnyaav
perspektivet oaktatolämpligt i det det dessettatt ge namn som -

framför de and-framhäver de ingående landskapenstorlek ett av-
residensstäderna Vänersborgsnamngivning efter länOcksåra. en -

beredningen mindre lämplig,respektive Kristianstads län anser-
till geografiskti alltför hög grad knyter be-eftersom sådan anen

sammanslagning bör komma till uttryckdelar länen. Engränsade av
bygger på något förär gemensamtett nytt somnamn somgenom

omrâde, det länet kommer omfatta.hela det geografiska attsom nya
Kristianstads län bör då inte behållas ochbefintlig länsnamnEtt - -

Skånetill omfatta det länet. Landskapetutsträckas större äratt nya,
till föri bör läggas grundstället den nämnare, somgemensamma

geografiska bestämningeni södra Sverige. Denlänetsdet namnnya
ifyller motsvarande funktion för det länet denGötalandvästra nya

landet.delen av
enligt Regionberedning-lämpligaste benämningarna såledesDe är

och Skåne lån.mening Götalands länVästraens

1 kmz.kmz 500 kommuns3 700 och Bohusläns 4 KungsbackaDalslands utgöryta
kmz.km 4 800 Västergötland610 landskapet Halland helhetutgöryta som om-

kmz.16 700fattar
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Övrig9.4 statlig regional förvaltning

Som har i avsnitt 9.1.1 flera myndighetsorganisa-nämnts bygger
tioner på länsindelningen, tingsrätternasbl.a. länsrätterna. Att dom-
kretsar domsagorna har kommunerna grund och såledessom- -
inte länen framgår förordningen 1982:996 rikets indelningav om
i domsagor.

förändringarLänsgränserna och påverkar alltsådem bl.a.av
länsrätternas domkretsar. Frågan det önskvärt medär är störreom
verksamhetsområden för länsrätterna de nuvarande.än

Domstolsverket DV saken i sitt remissyttrande övertog upp
Västsverigeutredningen anförde därvid:och

Den nuvarande indelningsprincipen för innebärlänsrätterna sådanatt en
inrättats varjedomstol har för län. Om länen i Västsverige skulle slås

emellertid enligtbör detta DV:s mening inte leda till attsamman en
därigenom inrättas för hela regionen. DV ingalänsrätt domstolsorga-ser

nisatoriska sådanfördelar med sammanslagning eftersom de nuvarandeen
Västsverigei för sig tillräckligtlänsrätterna är och välutgörstoravar

fungerande arbetsenheter.
yttrandet berördes också fråganI kammarrätternas och hov-om

domkretsar. Domstolsverket erinrade därvidrätternas Skara-attom
län 1992 flyttades från Kammarrättenborgs över i Göteborg till

i Jönköping.Kammarrätten
länSåväl och P L och M hör iO dag till Kammarrätten isom

för VästraGöteborg Hovrätten Sverige respektive Hovrättensamt
Blekinge. län hör tillSkåne och R Kammarrättenöver i Jönköping

En sammanslagningrespektive Göta hovrätt. O, P och R länav
således R län åter kommerinnebär höra till Kammarrätten iatt att

Göteborg. Därutöver måste till föröverföring Hovrätten Västraen
Sverige ske.

frågaEn särskilt måste huruvida länsrätternadiskuteras ärsom
i de aktuella länen konsekvens länssammanslagningarnasom en av
också skall läggas dvs. domstolarantalet skall minska.samman, om
När det gäller kammarrätterna gäller frågan,och hovrätterna som
framgått, endast R län skall höra.vart

Beträffande länsrätterna i länM, och R kan de statistiskaO, P
uppgifter lämnas, framgår tabell 9.10.som av
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9.10Tabell
Länsrätterna

ArzslagzAntalAntal av-an-
v ställda mål 199495,gjordaden

199394 tkrIIO 1994Län

761485 9432L
70816 740 2597M

25 77512 71592O
806501 1142 5P
0864 108 824R

årsarbetskrafter.såledesinteantalet ochAvser personer
3 förvaltningskostnader.förBudgctram

vidtas,åtgärdingenlänssammanslagning innebär, attEn annanom
följd be-Detta ärskall läggasberörda länsrätter en avsamman.

för-1971:289 allmännafjärde stycket lageni §stämmelsen 1 om
varje finns läns-föreskriver i ländetvaltningsdomstolar, att ensom

avvikandefårrättl. önskvärd,lösning skullenågonOm ansesannan
tilläggassagda kandetsärskilt. Utöverbeslutasbestämmelser attnu
tillfrån N länKungsbacka kommunöverñyttning nyttettaven

förarbetsbörda läns-minskadinnebäraskullevästsvenskt län en
till vil-ökning för den länsrätt,motsvarandei län ochNrätten en

förstill kommunenhänförliga över.de målken ärsom
ti-förslagsig med konstateranöjer härRegionberedningen attatt

länsrätterz, ochnuvarandedelningframförtsdigare har attavom
fåi perspektivettill hands ännuliggasåledes kan näradet attatt av

diskussioner.sådanaåternuvarandedelänsrätter änstörre ta upp
ökning länsrätter-inte minst denbeaktassammanhang bördettaI av

i stället för kam-följden länsrättenblirarbetsbörda, attavsomnas
bli första in-framtid allmänt kommerinom nära attmarrätten en

emellertidSamtidigt måsteförvaltningsdomstolssidan.påstans
till ratio-skulle ledasammanslagningar länsrätterframhållas att av

statlig verksamhetför allangelägetvilketnaliseringsvinster, är
förhållanden.ekonomiskaansträngdanuvarandeunder

1 kansliorter. Samtliga1979:239 länsrätternasförordningenHärtill anknyter om
residensstad.i respektive länsliggerlänsrätter

2 l999l:80.med anl.m.fl. sAndersson199091 :Ju23 LennartMot. prop.avav
dela Länsrättengicksocialförsäkringsmål. MotioneniRättskipningen attutsomA l9909lzluUl8,riksdagen bet.avslogsi två länsrätterläni Stockholms prot.av-

101.
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polisverksamheten. Denpåverkarsammanslagningar län ävenav
följandel.enligtbeskrivasi korthetkanverksamheten

högstaLänsstyrelsen, ärpolisdistrikt.indelade iärLänen som
indelningenföreskrifterutfärdari länet, samtpolisorgan om po-om

verksamhet Iochorganisationgrundläggandelismyndigheternas
polis-förpolismyndighet,polisdistrikt finnsvarje ansvararsomen

polismyndighetenledningendistriktet. Förinomverksamheten av
finnasvidare när-kanpolismyndighetVidpolisstyrelse.finns enen

myndig-mellansamverkansamråd ochförandrapolisråd och organ
allmänheten.ellermyndigheteroch andraheten

förändringvidförfarandetfinnsbestämmelserSärskilda avom
län3.polisdistrikt inomiindelningen ett

polisorganisationen,den lokalapolisväsendet utgörsiBasen av
Inriktningenpolisdistrikt.polismyndigheter70bestårf.n. avsom
utsträckningi ökadlokala planetdetpolisverksamhetenär att

närpolisverksamhet4. bl.a.innebärDettaform attbedrivas iskall av
ocharbetsenheterlokalt anknutnai små,organiserasverksamheten

kvarterspoliser.i form av
flera läns-rationaliseringsarbetet harallmännaled i detSom ett

effektiviserapolisdistriktsindelningen i syfteförändrat attstyrelser
och Bohusi GöteborgslänsstyrelsernaBl.a. harpolisverksamheten.
polismyn-länet skallhela utgörabeslutatlänMalmöhus att ensamt

antal-innebärBeslut föreliggerlänspolismyndighet. attdighet som
ochminska ytterligarekommerpolismyndigheter attatt myn-et

hälfteni drygtlän kommer finnasheltomfattar attdigheter ettsom
1995.juliden 1frånalla länav

har före-RegionberedningenlänsammanslagningarDe somav
länspolismyndigheter. Medminskning antaletslagit innebär aven

bered-förankringlokalauttaladetill verksamhetenshänsyn anser
nack-medföra någraförändring inte kommerningen sådan attatt en

rationali-ytterligaretordemedborgarsynpunkt.från Tvärtomdelar
Beredningenreform.sådanuppnåsseringsvinster medkunna an-en

följdminskalänspolismyndigheter bördärför antalet som enattser
förändringarna.föreslagnadeav

1 1984:387 ochpolislagenifinnspolisiära verksamhetenden po-Bestämmelser om
lisförordningen 1984:730.
2 230.bil. JuU 21, rskr.l99293:100Jfr prop.
3 i polis-indelningenförändringvidförfarandet1993:967förordningenSe avom

inrättandesamråd,bl.a.bestämmelserfinnsförordningenIdistrikt inom län. omett
polisdistrikt.påtjänster samt namnav

4 229.19, rskr.JuUl99394zlO0 biil.Prop.
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Också det gäller länsarbetsnämndernanär kan finnas anled-t.ex.
ning denöverväga geografiska indelningen. Tyngdpunkten i denatt
verksamheten ligger dock på de lokala arbetsförmedlingskontoren.
Regionberedningen intekan det skulle innebära några särskil-attse
da nackdelar länsarbetsnämnderna i Västsverige respektive Skå-om

slogs följd den föreslagna länsindelnings-ne samman som en av
reformen.

Vad har gäller även de länsvisa Skattemyndig-sagts t.ex.som nu
försäkringskassorna,heterna de allmänna huvudsakligasamt vars

verksamhet vid de lokalaäger skattekontoren och försäkrings-rum
kassekontoren.

9.5 Författningsfrågor

Sammanfattning: Det behövs ingen särskilt lagstiftning om
Sveriges indelning i län eller ändringar i länsindelningen.om
Nuvarande ordning bygger på praxis bedöms till-som vara- -
räcklig.

Vid nybildning landsting bör indelningsdelegerade före-av
träda det landstinget under övergängsperioden till dess denya

fullmäktigenyvalda påbörjar sin tjänstgöring.

9.5.1 Länsindelningen

Frånvaron särskilda regler rörande såväl landets indelning i länav
ändringar denna indelning har framgått Det kan över-som av ovan.

det finnsvägas behov särskilda regler i ämnet.om av
Enligt Regionberedningens mening kan avsaknaden uttryckligaav

bestämmelser länsindelningen och ändringar den knappastom av
ägnad vålla några särskilda problem eller svårigheter.attanses vara

1 För varje landsting varje kommun inte tillhör något landsting, skall detsamt som
ñnnas allmän försäkringskassa. En kassasverksamhetsområde får dock,en om reger-
ingen för särskilt fall bestämmer det, omfatta två landsting eller landsting ochett ett

landstingsfri kommun. Det finns 25 allmänna försäkringskassor, för varjeen en
landsting för Göteborgs och Gotlands kommuner. Malmö kommunsamt ärsom-landstingsfri ingår i Malmöhus läns allmänna försäkringskassa.-

De allmänna försäkringskassorna inga statliga myndigheter,är betraktasutan som
särskilda offentligrättsliga subjekt. Kassorna har emellertid i olika sammanhang
betraktats jämställda med statliga myndigheter.som
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därför intesådana inte kanNågra har heller framkommit. Det anses
ñnnas anledning införa några i dettaregler ämne.att

Regionbe-enligt praxis får deenlighet med vad gällerI avsom
länsindelningen komma till ståndredningen föreslagna ändringarna i

följande.enligt
indelning i län liggerEftersom beslutanderätten landetsrörande

såvitt mindre ändringarriksdagen, närmast ärutom avser som
regeringen för riks-följd kommunal indelning, harändrad atten av

ifram förslag med huvuddragen tänktgodkännande läggadagens en
Därvid framgå det länets geografis-länsindelningsreform. skall nya

residensstad tidpunkten för refor-omfattning, ochka samtnamn
vidare innehålla för-sådan proposition börgenomförande. Enmens

vid-bemyndigas meddela de föreskrifter ochregeringenslag attom
indelnings-övrigt, behövs för genomföraåtgärder ide attta som

ändringen.
naturligtvislagändringar behövs, bör propositionenmåndenI

därtill. Kristianstads, Malmöhus, Göteborgsinnehålla förslagäven
Älvsborgs eller Skaraborgs län vid i tioBohus, nämnsoch namn

lagarl. förhållandenäldre på skatteområdetdemolika Flera avserav
aktualitet.saknadärför störreoch torde

förordningsändringar behövs fråga för regeringen.ärDe som en
sjuttiotal författningar.sig härDet rör ettom

regeringens förslaggodkänt länsindel-riksdagenSedan om en
uppgiftregeringens genomföra indelningsänd-detningsreform är att

fullbordad den 1 januari särskildskall 1999. Enringen, varasom
tillsättasdärvidorganisationskommitté torde för ha handatt om

sådanföljer förändring.arbetedet närmare av ensom

1 inkomstpensionsgrundandehärDet lagen 1959:551 beräkningrör en-om om av
Göteborgs och Bohus län, lagen1962:381 försäkringligt lagen allmän avserom

persontrafik Malmöhus ochviss avser1978:438 huvudmannaskapför kollektivom
socialavgifter frånuppbörd1984:668Göteborgs och Bohus län, lagen ar-avom

1986:98 för vissaundantagbetsgivare län,avser Göteborgs och Bohus lagen om
tillsyn stif-1929:116från överkommuner och landsting bestämmelsernai lagen om

skatteväxling1991:1149 särskiltGöteborgstelser avser och Bohus län, lagen om
handi-vård för äldre ochservice ochmed anledning ändrat huvudmannaskapförav

från Riksskattever-arbetsuppgifteröverflyttandekappade, lagen 1991:1870 om av
och Bohus län avsersjömansskattekontor till Skattemyndigheteni Göteborgskets

kyrkolagen 1992:3001992:301 införandeGöteborgs och Bohus län, lagen avom
slutavräkning kommunal-1992:1586Göteborgs och Bohus län, lagenavser avom

1992:1587Alvsborgs län, lagenår 1991 Kristianstads ochskattemedel för avser
skattfrån 1992:672 begränsning kommunersundantag lagen rätt att ta utavomom

slutavräkning kom-1993: 1362år 1993 Alvsborgs län lagenför avser samt om av
år 1992.munalskattemedel för
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Landstingsindelningen9.5.2

landstingsindelningen har framgåttKopplingen mellan läns- och
fiera län slås skall sammanslagningOm två eller samman, enovan.

också beträffande landstingen. Därvid tillämpas lagendärför ske
ändringar i Sveriges indelning i1979:411 kommuner ochom

landsting indelningslagen.
inte till förändringar iIndelningslagen anpassad lands-är större

tingsindelningen. finns det inga bestämmelser indelnings-Bl.a. om
landsting i fall inteför företräda de det bördelegerade ett nyttatt

fullmäktige. inte indelningsdelegera-företrädas de gamla Att utseav
indelningsändringar häri samband med så omfattande detde som

lämpligt. Indelningslagen bör därför ändras såintefrågan ärär om,
landstingsindelning iblir möjligt det. En ändraddet göraattatt

landstingsammanslagning skulle därmed kunnaform genom-avav
enligt följande.föras

indelningsändringen träda i kraft denRegeringen beslutar skallatt
i funktion. Val till full-januari då länen skall träda1999, de1 nya

ilandstinget kommer såledesmäktige i det ägaatt sep-rumnya
indelningsändring beslutarSamtidigt med beslutettember 1998. om

enligt indelningen skall företrädasregeringen landstinget denatt nya
till dess deindelningsdelegerade från det dessa har valtsatt attav

fullmäktige börjar sin tjänstgöring. kan tidigast skenyvalda Detta

eftersom lagstiftningsändringarna träder inågon gång under 1996
januari året.kraft den 1 det

landstingen beslutanderätten i frå-Fullmäktige i de gamla utövar
landsting inte sträckeruteslutande dessa och somgor som avser

verkningar tiden efter ikraftträdandet. På motsvarandesina till sätt
sinaindelningsdelegerade beslut i frågor, sträckerfattar de som

tiden därefter. följerverkningar till Av det sagda kan talaatt man
successiv överföring till de delegerade,beslutanderättenavom en

fler frågor ha verkningar till tiden eftereftersom allt kommer att
tidpunkten.januari 1999, kommer denden 1 närmare man

skall indelningsdelegerade torde behövaHär anmärkas utsesatt
landsting enligt indelningen. Denför Hallands läns denäven nya

flyttas tillKungsbacka kommun detdel över västsven-som nya--
landstinget nämligen så betydande del Hallands länsska utgör en av

landsting enligt nuvarande indelningen, landstingsfull-den deatt
landstingetmäktige 1994 valdes för det knappast kan ansessom

representativa minskade landstinget.för detvara
indelningsdelegerade finns i 1979:412Bestämmelser lagenom

kommunala indelningsdelegerade. lagen behöver ändras såDenom
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landsting.företräder Lagenockså delegeradedenatt somavser
iförändringarna,föreslagnaRegionberedningenskulle, efter de av

följande innehåll.huvudsak ha
landsting, områdenfrånDelegerade och deersättare utses vars

Regeringen fast-indelningen.enligti landstinget denskall ingå nya
landsting.varje Denfråndelegerade ochställer antalet ersättare

delege-fullmäktige valbariledamot eller ärersättareär somsom
delegerad harVarje röst.rad. en

delegeradeverkställighet skallberedning ochFör utse ett ar-
delegerade dessutomuppgifter fårsådanabetsutskott. För utse en

verkställig-för beredning ochkommittéer. Delegerade fårfleraeller
landsting harberedningar inämnder ochanlitaocksåhet ett som

delegerade.valt
i arbetsutskottetellertill ledamotvalbarhet ersättarefrågaI om

6 §§ kommunallagen.kommitté tillämpas 4 kap. 5 ochieller en
för delegeraddelegerad ochiakttas, ersättareDärvid skall utöveratt

enligtlandstingetfolkbokförd inom området förendast den ärsom
valbar.indelningen ärden nya

indelningen skalllandstinget enligt denförtill budgetFörslag nya
full-fastställs de nyvaldaBudgetenarbetsutskottet.göras avavupp

mäktige.
tillhandahålla medeldelegerade skallhar valtlandstingEtt som

skall till-Om landstingverksamhet.delegerades änför ettmer
skyldigheten fördelasskall mellan dem.medel,handahålla
arbetsutskottet, kommittéer ellerdelegerade,Beslut partssam-av

enligt bestämmelserna laglighets-överklagasfårmansatta omorgan
kommunallagen. Besluten överklagas defårkap.i 10prövning av

medlemärlandsting denvalt delegerade ochhar ettavsomavsom
landsting.sådant

9.5.3 landstingsfria kommunernaDe

och GöteborgMalmölandstingsfria kommunernadet gäller deNär
följdautomatiski landsting ingeninträdederasär samman-av en

indel-inte 2 kap.inträde reglerasoch sådantslagning län, ett avav
tillövergångsbestämmelsernai 4ningslagen. ställetI sägs avp.

därom harsamstämmiga beslutfår skeinträdelag att omsamma
synnerliga skäl,det finnslandstinget. Omochkommunenfattats av

inträde.fall beslutaifår regeringen även annat om
ochinnebär Malmöförslagförut uttaladeRegionberedningens att

Sveri-i Skåne och Västralandstingeningå i deskallGöteborg nya
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indelningsändringarna får därför till så,aktuellaDe att reger-ge.
samtidigt följd länssammanslagningarnaingen densom som en av-

sammanläggning Kristianstads Malmöhusochbeslutar om av-
ÄlvsborgsBohus, och Skaraborgs läns lands-Göteborgs ochresp.

Malmö och Göteborgs skall inträda i deting också beslutar att nya
följdlandstingen. Kungsbacka skall det, hu-Att göra äräven en av

landstingstillhör-överensstämmelse mellan läns- ochvudregeln om
ighet.

landstingen ochgamla skall också Göteborgs Mal-Förutom de
indclningsdelegerade för företräda detkommunermö attutse nya

fattas efter det det har be-landstinget. Beslut delegerade attom
landsting.skall inträda i respektivedessa kommunerslutats att

inte frågan inträdeBeträffande Kungsbacka kommun detär om
överñyttning tillsig i stället läni landsting det rör annatutan om

Indelningsdelegerade för den del Hallands länslandsting.och av
därförKungsbacka kommun skalllandsting utgörs utses avavsom

landstinget.det
författningsändringar kan påkallasgällerNär det som ensom

ingå i landsting,Malmö framdeles skallföljd Göteborg ochattav
behandlas i 30-landstingsfria kommunernadekan konstateras ettatt

författningar. vissa fall, i 19 § lagen 1971:289olika Ital t.ex. om
särskilt.Gotlands kommunförvaltningsdomstolar,allmänna nämns

landstingsfriahänvisningen till de kom-sådana bestämmelser börI -
Malmö bort.varmed alltså Göteborg och Itasavsesmunerna

inteGotlands kommun i orden kommunövrigt inryms även som
landsting motsvarande, så det kan knappastingår i eller anses

lagstiftningsåtgärd ändra de bestäm-särskilt angeläget endaatt som
korrekta enbart tala Got-detmelserna även mest attom vore om

därförlands kommun eftersom det den Saken börär som avses. an-
i författningar aktualiseras.till dess andra ändringar berördastå
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10 Ekonomiska frågor

Sammanfattning: Regionberedningen landstingensbedömer att
regionala utvecklingen inte medför någraför den kost-ansvar

nadsökningar totalt för det allmänna. fri-Desett resurser som
till följd överföringen vissavid länsstyrelsernagörs av av upp-

landstingen administra-gifter till beräknas de ökademotsvara
landstingen till följdtionskostnader får de uppgif-som av nya

terna.
Enligt beredningens mening kan inte dra slutsatsen attman
beskattningsnivåer medför högre skattetryck två. Forsk-äntre

i båda riktningarna.ningsresultaten pekar
iinordnandeSkogsvårdsstyrelsernas länsstyrelserna beräknas

samordningsvinster.medföra
ekonomiska konsekvenserna sammanslagningarnaDe av av

Västsverige i Skånei och svåra beräknalänsstyrelserna är att
vilken organisationsutformningföljd osäkerhettill om somav

Enligt beredningensväljas. mening inrymmerkommer att
besparingspotential.förändringarnaemellertid en

landstingen iSammanslagningen Västsverige i Skåneochav
rationaliseringsvinstermedföra betydandeförväntas på hälso-

område.sjukvårdensoch
Regionberedningens demokratiskt inñytan-förslag ökatom

de, förbättrad rationell administrativsamordning samt meren
indelning i vissa effektivaredelar landet innebär ett utnytt-av
jande nivåde offentliga insatserna regionalav

Även beräkningardet konkretamycket svårtär göraattom
effekter innebär på detde beredningens förslagav sam-som

hällsekonomiska emellertid betydande förbätt-området, torde
ringar effektivare insatser förkunna åstadkommas till följd av

regionala utvecklingen.den
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med den ojfent-hushållningdirektivRegionberedningens ärEnligt
utgångspunkt.grundläggandeekonomiskasektornsliga enresurser

återhållsam för-planmässig,vanligtvishushållningMed enavses
medtid. Hushållning kanvissräckaskallnågotbrukning ensomav

bedriva verk-strävansparsamhet,ord attandra ensom enses som
betydelse begreppetangivenhärbilligaste Ipå sätt.samhet ger

ekonomiska prob-avgränsning denågot föremellertid snäv aven
Regionfrågans ekono-beredningen behandlar.lemställningar som

område.täcker störreaspektermiska ett
i de föregåendelämnatberedningen harförslagSamtliga de som

Beredningenkonsekvenser.ekonomiskanågotpå sättkapitlen har
iberäkningarochredovisa övervägandenfrånavståttdockhar att

samladi ställetochförslagen görenskildaanslutning till de pre-en
kapi-föreliggandeiekonomiska aspekterregionfråganssentation av

tel.
verksamhet hand-myndighetersolikaaspekternaregionalaDe

Ansvarsfördelningenförhållanden.institutionellamycketlar om
liksom fråganbehandlassjälvstyrelsekommunalochmellan omstat
sig. Vidare gällerskallfördelningenorganisatoriska uttryckvilka ta

respektive sektorernadefördelas inomskalluppgifternafrågan hur
nivå. Förmyndigheterolikamellannivåer ocholikapå samma

diskussionen.med iadministrativa indelningentredje finns dendet
åstadkommamöjligheternagällafrågankan sägas attSammantaget

organisatoriska lösningar.stabilanågorlundatidenöver
förhållandeninstitutionellautgångspunkt dessaekonomisk ärFrån

försöksig. Ifrågor inställermångfald olikaintresse. En ettstortav
frågeställningarna kringekonomiskaolikaklarlägga denågot re-att

urskiljanalysområdeninfallsvinklar ellerolikakangionfrågan tre
resursförsörjningen och detmyndigheten,analysområdena ärDe tre

perspektivet.samhällsekonomiska

Myndigheten10.1

intern analyshandtill i förstaområdet koncentreratförsta ärDet en
ekonomiska be-i alla andrainstitutionenorganisationen. Somav

frågorutgiftssida. Deochintäkts-härdömningar finns somenen
organisationsföränd-kostnadervilkagälleruppmärksammas som en

framstårrationaliseringsvinstertillMöjligheternasig.för medring
hushållningsperspektivet.iviktig delsom en
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tillförslagRegionberedningenssamtligaberörredanSom nämnts
effekterdirektaoch harförhållandenorganisatoriskaförändringar

erfordras för löner,deorganisationsbudgeten, dvs.på somresurser
lokaler m.m.

igällerfrågahärdet ärverksamheteroffentligadeFör omsom
finan-deskogsvårdsstyrelserna,undantag förmed attväsentligt,allt

helt enkelttilldelarpolitiskaskattemedel. Desieras or-organenav
uppgifterför dedisponeraskalldenganisationen de resurser som

kringfråganintressantaekonomisktför. Denden har ansvaretsom
därförverksamhet ärför dennaorganisationsförändring typ aven

föränd-blir följdenintäkterminskadeellerökadevilkainte avsom
organisationenförkostnaderallmännasdeti stället hurringen utan

intressedockdetdelskogsvårdsstyrelsernas är attFörförändras. av
rik-uppdragsverksamhetbedrivamöjligheternahurstudera att som

organisa-till följdförändraskommaenskilda kansig till att avtar
tionsförändringar.

två komponen-i delinrymmer dennaorganisationsförändringEn
admini-deförändringengenomföraförkostnaderna samtattter:

organisationen.för denkostnadernastrativa nya
kostnader. Ut-regelmässigtmedförorganisationförändraAtt en

frågandärför relevantahushållningsperspektiv denärifrån omett
följdtilluppkommavinster kandekostnader uppvägsdessa somav

enkelt billigare.helt blirorganisationendenatt nyaav
slåförslagenbehöver analyserasutgångspunkt attFrån denna

länsstyrel-iskogsvårdsstyrelsernainordnalänsstyrelser, attsamman
prövninguppgifter frågailänsstyrelsernasöverföra omattserna,

uppgifter röran-föratill överlänsrätternaöverklaganden samt attav
landstingen.tilllänsstyrelsernautvecklingen frånregionaladende

ilandstingenpåeffekterekonomiskaLänssammanslagningarnas
Förslagetbelysa.frågaytterligareekonomiskt avseende är atten

ekonomiska frågorstyrelser knappastlänsstyrelsernas rörrörande
ekonomiska kon-Debehöver göras.storlek analysersådan attav en

Kungsbacka kommunlandstingHallands länsförsekvenserna attav
anslutning tillredovisats iharvästsvenskt läntillförs över nyttett

kapitelindelningsfrågan iövervägandena i
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10.l.1 sammanslagning länsstyrelser i Skåneav
och Västsverige

På uppdrag Västsverigeutredningen genomförde Statskontoretav en
studie konsekvenserna sammanslagning länsstyrelsernaav av en av

Älvsborgsi Hallands N, Göteborgs och Bohus O, P och Skara-
län.borgs R Studien aktuell eftersom Regionberedningenär före-

slår länsstyrelserna i O, P och R län bör slås Ansatsenatt samman.
tillämpaskan på förhållandena iäven Skåne och det förslag till

sammanslagning länsstyrelserna i Kristianstads L och Malmö-av
beredningenhus M län har lagt fram.som
studieStatskontorets lyfter fram de ekonomiska konsekvenserna

organisationsförändring olika perspektiv: myndighets-treav en ur
perspektivet, det statsñnansiella perspektivet och det samhällseko-
nomiska perspektivet. De två förstnämnda hänföra tillär detatt
analysområde här diskuteras, medan det samhällsekonomiskasom
perspektivet i föreliggande kapitel behandlas särskilt analys-ettsom

diskuteras iområde och senareavsnitt.ett
myndighetsperspektiv följandeI är uppmärksamma. Enett att

organisationsförändring medför i regel omläggnings- och störnings-
kostnader. Med omläggningskostnader förstås de initiala kostnader

uppstår då flyttar verksamhet, ökade lokalkostnader,t.ex.som man
kostnader till följd personalomsättning, upplärningskostnader förav

peronal Störningskostnaden hänförs till de kostnaderny m.m. som
uppstår under den tid organisation söker sina framtida formeren ny
för kunna fungera väl. Besparingar kan görasatt attgenom sam-
manslagningen i vissaresulterar funktioner inte behöver dubble-att

studienI framhålls svårigheterna med preciseradegöraattras. mer
beräkningar. Till detta kommer vinster och förluster vissaattgenom
verksamheter stordriftsfördelar medan för andra sakom-gynnas av
råden den skalan nackdel.större är en

Statskontoret drog beträffande de s.k. NORP-länen följande- -
slutsatser såvitt de ekonomiska konsekvenserna.avser

Omläggningskostnaderna bedömdes till 50 000-100 000 kr förca
varje får sin arbetsplats ñyttad. minst likaEn kost-storperson som
nad uppkommer för alla blir avvecklade eller nyrekryterade.som
Drygt 600 skulle beröras flyttning. Om 400personer av en ca per-

fördes till organisationenden skulleöver omläggnings-,soner nya
avvecklings- och nyrekryteringskostnaderna uppgå till 40-80 milj.

1 i regionLänsstyrelser västsvenskt perspektiv. Statskontoretstörre 1992:20.etten -
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vissatill följdsammanslagningseffektenomedelbara attkr. Den av
ä 8 milj. krtill 7beräknadesdubblerasintefunktioner behöver per

uppskatta-verksamheteninternadministrativaiBesparingar denår.
omläggningtroligtårligen. ansågsmilj. kr Dettill 6-12des att en

antal år.perspektiv efterekonomisktibliskulle lönsam snävt ett
hade inteberäkningarnaangivnai deobserverasbörDet att nu

sakverksamheten.rationaliseringsmöjligheter i självabeaktats
skulle,flera lokalkontorregion ochalternativ medI storett en

sammanslagningsalternati-noll- ellervarkenStatskontoret,enligt
administrativförkostnadernaförmodligenskulleså fallgälla. Ivet

minska.skulleomställningskostnadernamedanservice öka
funktionernasåvitt deBesparingspotentialen gemensammaavser

förvaltningsan-gällerliten. detrelativt Nårsåledesbedömdes som
stordrifts-antagandejämfördes medlänsinvånareslaget ett omper -

Stockholms ABmedNORP-länengrundhypotesfördelar som -
förhållandelän. Isamtliga dessaanslag änhade lägrelän, ettsom

i sådan jäm-% Osäkerhetenlägre.30anslagetlågtill län0 enca
svårgripbarbliNORP-regionen ansågs kunnabetonades.förelse en
skulle läns-avseendenavseenden. I andravissaiadministrativ enhet

elfektivitetshämmandeförenklasdockarbetestyrelsens attgenom
be-enligt Statskontoret,krävdes,helhetSombort.gränser entogs

möjligtgenomförda förstudie dengrundligare äntydligt att om
invå-i förvaltningsanslagskillnadertillorsakerklarläggakunna per

m.m.nare
järn-videnhetsnivå visade splittrad bildpåArbetstrycket en en

direktinteoch AB län och ansågsNORP-länenmellanförelse ge
Produktivitetsberäkningar påtyddeslutsats.någon attförunderlag

bilregisterverk-beträffarproduktivitet vadhade högrelänAB en
miljöskyddsärenden och pröv-det gällerlägresamheten närmen en

förklaring där-byggärenden. Eni plan- ochning överklagandenav
enklare ochinomfinnsskalfördelarkunnatill ansågs att mervara

tilltendenserfinnsdetarbetsuppgifter samtidigtstandardiserade som
komplexa ärenden.förskalnackdelar mer

myndighetsñnansiellastriktinnebär i detStörningskostnaderna
i ställetuppträderDessadirekta kostnader.inte någraperspektivet

allmännaför detelfektivitetsförlustertillfälligahuvudsakligen som
blirstörningarnasigtänkai Dock kansamhället attoch stort. man

tillskjutas ochmåstesärskildaomfattningenden att resurserav
myndighetskostnad.direktmedförasåledes en

kostnaderdeuppmärksammarperspektivetstatsñnansiellaDet
styrnings-Iarbetsgivarefinansiär, ettetc.drabbar staten somsom

behöverstatsmakternavinstförefalladet attperspektiv kan som en
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färre myndigheter. Det kanske är intressestyra störst isom av
sammanhanget effekterär de visar sig på några års sikt.som
Resulterar förändringen i positiva eller negativa effekter påverkar
detta statsbudgeten helhet efter antal år. Det sig självtsägerettsom

dessa effekter svåra isolera iär analys omfattaratt att en som en
lång tidsperiod.

Sammanfattningsvis kan sägas kostnads- intäktsanalysochatt en
organisationsnivå mycket uppehåller sig vid rationaliseringsvin-

vittomfattandeEn förändring i komplex organisationsstruk-ster. en
länsstyrelsen omvittnat svåranalyserad.ärtur som

Regionberedningens förslag i fråga Västsverige omfattar inteom
helt och hållet NORP-länen. Länsstyrelsen i N län berörs endast
såvitt Kungsbackas överföring till det länet. Länsstyrel-avser nya

i O, P och R län föreslås dock bli sammanslagna, varförserna
Statskontorets bedömningar i huvudsak kan tillämpas på beredning-

Ävenförslag beträffande Västsverige. i fråga Skåne har,ens om en-
ligt beredningens mening, Statskontorets beräkningar och resone-

relevans. I de kontakter beredningen haft med lånsled-mang som
ningarna i de båda skånska länen i fråga konsekvenserom av en
sammanslagning de båda länsstyrelserna har i allt väsentligtav
framkommit synpunkter Statskontoret uppmärksammar.samma som

Kostnadsbilden i för organisationsförändring torde därförstort en
densamma för Skåne för Västsverige. Komplexiteten ärvara som

emellertid mindre i Skåne eftersom det sig endast tvårör läns-om
styrelser skall slås och eftersom det geografiskasom samman om-
råde skall täckas den organisationen mindre.är Behovetsom av nya

lokalkontor blir därför mindre i Västsverige.änav
Eftersom beredningens förslag principiellär och inte in-naturav

nehåller detaljer för hur sammanslagningen skall gå till eller för hur
den organisationen skall uppbyggd, det inteär möjligtnya attvara

några precisagöra kostnadsberäkningar. Noteras bör dock, med ut-
gångspunkt i vad Statskontoret anförde i sin studie, förekomstenatt

lokalkontor minskar kostnaderna för själva förändringenav men
samtidigt mindre besparingseffekt sikt. frågaI ekonomi-ger om
och personaladministration torde dock vinster kunna oberoen-göras
de detaljernahur i den organsationen ut.av nya ser

för tidigtDet vilkaår ännu besparingarsäga på organisations-att
sidan 1991 års reform med samordnad länsförvaltning harsom
inneburit. beräkningarDe gjordes inför reformen visade påsom en
besparingspotential på förvaltningsanslaget på %5 reformen välnär

genomförd och omställningskostnaderna täckta. Vinsterna skullevar
främst tilluppkomma följd minskat dubbelarbete ekonomi-av
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tidigare diskussionerpersonalsidan. ioch Skogsstyrelsen har om
kanske 50 administrativasamordnad länsförvaltning redovisat att
skogsvårdsstyrelsentjänster 260 kunde attav ca upp-sparas genom

avsevärd besparinggick i länsstyrelsen. i sammanhangetDetta är en
administrationssidan. avvisade dock andrapå Skogsstyrelsen

inordnande i länsstyrelsen.grunder tanken ett
inte riktigtsammanslagning länsstyrelser slagEn är av sammaav

olika länsmyndigheter i länsstyrelsen,inordnandeett mensom av
stordriftsfördelar ibesparingar till följdi fråga gemensammaavom

ekonomifunktioner finns parallel-lednings- och klarapersonal-samt
hur den framtida organi-Lokalkostnaderna bestäms mycketler. av

i fråga lokalkontor, varför Regionbe-sationen kommer att ut omse
bedömningar i del.avstår från dennaredningen göraatt

expertfunktionerna iockså läns-sammanhanget skallI noteras att
till följdverksamhetsunderlagfårstyrelsen störreett en samman-av

sektorer blir det därför möjligtvissa smalaslagning. För att upp-
resursutnyttjande organisationen.den störrenå bättreett genom

ökar det blir lättareockså kompetensen ochmedförDetta att attatt
vinster inteledigheter, dettaoch även ärvakanserhantera om som

höjer kvaliteten påorganisationskostnaderna närmastpåverkar utan
verksamheten.

enligt mening,Sammanfattningsvis medför, Regionberedningens
enligt ekonomisksammanslagning länsstyrelserna förslagetav enen

Även beräkningarorganisationssidan. svåra göra,vinst på är attom
besparingsmöjlighet siktriktmärkelikvälkan ett envara som

% förvaltningsanslaget. Initialt uppkommertill 10uppgåkan av
till följd omorganisationen.kostnaderemellertid av

åläggs i 1995länsstyrelsernasparbetingHär bör detnoteras som
anslagsnivân vidbudgetproposition. innebärårs Förslaget att ut-

milj. %.kr eller 15 För269gången 1998 skall medha sänktsav
milj. vilketmed 135 kr,nedbudgetåret 199596 räknas anslaget

budgetårets utgång. För-% vidnivâsänkning med 5motsvarar en
bilre-arbete medlänsstyrelsernasvidare framslag har lagts attom

uppgår tillmedförbesparing dettagistret skall upphöra. Den som
utgiftsminskningen för budget-milj. totala40 kr del densom aven

Återstoden milj. ske95 kr, förväntasbesparingen,199596.året av
länssammanslagningar bered-generella åtgärder. De somgenom

förutsättningartorde skapai Västsverige och Skåneningen föreslår
ineddragningen de länföreslagnagenomföra dennågot lättareatt

slåssom samman.
därmedlänssammanslagning ochskälet förDet främsta sam-en

dock intelänsstyrelsersammanslagning berörda ärmanhängande av
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ekonomiskade besparingarna myndighetssidan, även dessaom
inte skall försummas. Vinsten ligger i stället främst i de offent-att
liga insatserna blir effektivare den ökade samordning ochgenom
förbättrade överblick sammanslagningen län medför. Desom av av
statsmakterna uppställda målen för regional tillväxt och effektivt ut-
nyttjande offentliga uppnås bättre och lättare denav resurser genom
föreslagna förändringen.

l0.1.2 Skogsvårdsstyrelsens inordnande i

länsstyrelsen

föra in skogsvårdsstyrelsen iAtt länsstyrelsen medför vinster och
kostnader områden.tre

främsta reformenDet skälet för uppnåär högre gradatt en av
förverkligande de mål statsmakterna har för desattav som upp

näringarna.areella Behovet samordna insatser och bedöm-attav
ningar i fråga jordbruk, skogsbruk och miljövård har framhållitsom

Regionberedningen har gjort bedömningen de verksam-attovan.
hetsmässiga vinsterna samordning betydande. Skogsvårds-ärav en
styrelsens iverksamhet har utvecklats riktning betoningmot en av
myndighetsrollen. och plantverksamhetenFrö- har redan tidigare
bolagiserats och uppdragsverksamheten den privata sektorn bör,
enligt beredningens mening, minska i omfattning näring-attgenom

själv del verksamheten.övertaren en av
har frånDet Skogsstyrelsens sida farhågoruttryckts attom upp-

dragsverksamheten kraftigt minska,skulle kanske halveras, genom
privata uppdragsgivare inte skulle utnyttja skogsvårdsstyrelsenatt
denna del länsstyrelsen. En betydande intäkt skulleom var en av

därmed förlorad samtidigt möjligheterna med uppdrags-attsom
verksamhet grund få genomslag för statsmakternas mål skullesom
minska. Vinsterna den organisatoriska samordningen, enligtav som
Skogsstyrelsens beräkningar kan beräknas uppgå till motsvarande
50 administrativa tjänster, skulle intet förlusternaom genom
intäktssidan. En kraftigt minskad uppdragsverksamhet skulle också
få till följd antal lokalkontor behövde läggas ned elleratt ett stort
finansieras förvaltningsanslag.över ett

Enligt Regionberedningens mening måste varje faktor bedömas
för sig. Det torde stå klart det finns besparingar till följdgöraatt att

vissa administrativa funktioner i framtiden kan skötasattav gemen-
Enligt beredningens bedömningar bör uppdragsverksamhetensamt.
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på skogsbrukets minskaområde till följd den delvisatt tasav om
näringenhand själv. Verksamheten i sig vinstgivan-knappastärav

de för skogsvårdsorganisationen, likväl intäkterdenmen genererar
ekonomiskt stöd för bedriva verksamhet vid lokalkon-attsom ger

Minskad uppdragsverksamhet till minskatleder behovtoren. av per-
sonal för denna uppgift medför ingaoch således kostnader för
skogsvårdsstyrelserna.

10.1.3 förKonsekvenser landstingen av

länssammanläggningar

sjukvårdenHälso- och de verksamhetsområdenaär störstaen av
den offentliga sektorn och handhas huvudsakligeninom på den

nivån. årligenregionala Den omsluter 100 miljarder kr.ca
sjukvårdshuvudmännenFöreträdare för i Västsverige och Skåne

strukit under behovet bättre regional indelning förhar attav en
erforderligkunna åstadkomma omstrukturering främst sjuk-en av

besparingspotential på %husvården. En 10 framhållsca som rea-
belopp står såledeslistisk. Betydande vinna förbätt-att att genom en
i Västsverige Skåne.länsindelning ochrad

Regionberedningen finner ingen anledning ifrågasätta de be-att
sjukvårdshuvudmännenräkningar och det igör attsom menar

situationekonomiska olämpligtdagens avstå från de bespar-attvore
länssammanslagning skulleingar innebära för hälso- ochsom en

sjukvården.
i administrativahar inte fråga deDet kostnaderna visats vilkaom

besparingar sjukvårdshuvudmännens företrädaresom anser vara
möjliga till följd länssammanslagningarna. kommunalaDenav
självstyrelsen i frihet sin organisation.har dag utforma Re-stor att
gionberedningen har därför ingen anledning lämna synpunkteratt
på hur landstingsorganisationen i Västsverige och i Skåneskall utse

Beredningen inteefter sammanslagningarna länen. utesluter attav
besparingar sigkommer visa möjliga också på detta områdeatt men

vinsterna ligger, verksarnhetssi-de diskuterats påstora som ovan,
dan.

Företrädare för landstingen i Skåne har i olikaoch kommunerna
framhållit regionalt skulle mins-sammhang älvstyrelseorganatt ett

sammanslutningar förka behovet kommunalförbund och andraav
övergripande planering innebär i sig besparingDettam.m. en som

den kommunala självstyrelsen till del.kommer
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utvecklingsansvar.4 Landstingens10. l

frågan vilka förenadeåterstår behandla kostnader ärDet att somom
regionala utvecklingsansvaret.landstingen skall ha detmed att

tillomfattning komma variera landetVerksamhetens torde överatt
förenadeskilda strukturella förhållanden och därmed behovföljd av

landstingen kvalificeradgivet behöverDetinsatser. är att enav
itjänstemannaorganisation för ändamålet och denna kompetensatt

landsting, inte finns iför Stockholms länsmed undantagdag, orga-
möjligt eller konkret beräk-intenisationen. Det närmareär att mera

förvaltningkostnaderna för detta slag.omfattningen och en avavna
förberedelser för försöks-gjorts i SkåneBedömningar har somsom

liten organisation.visar påverksamhet en
inompersonal länsstyrelsernagäller frågan hur mycketVidare

Regionberedningenuppgiftermed dei sysselsattadag är somsom
fålandstingen. undantag för någraöverflyttade till Medföreslår

möjligt utpekadet intepå varje länsstyrelse torde attvarapersoner
innefattar sådana verk-eftersom dessabefattningar ävenenskilda

framdeles skall huvudmanlänsstyrelsen ävensamheter varasom
för.

regionalekonomiför expertområdetexempel kan nämnasSom att
årsarbetskrafter ochoch län 29redovisas för O, P R sammantaget

M län 19.för ochL
erfordras på lands-utgångspunkt antaletEn är att personer som

utvecklingsuppgifternaregionala detingssidan för de motsvarar re-
tillpersonalsidan frigörs hos länsstyrelserna följdpå avsomsurser

Även blir personalövertagandendet inte frågareformen. omom
tjänsterantallänsstyrelserna förmodas behövaeftersomfullt ettut

uppfattningöverslagsberäkningen ändåuppgifter,andraför enger
regionalt utvecklingsan-tjänster sigmånga det Etthur rör om.om

dessa får kostnader för verk-landstingen medför dockför attsvar
länsstyrelsesidan.motsvarande mån minskar påisamheten som

inte medföra några kostnadsök-torde därför reformenSammantaget
offentliga sektorn.totalt för denningar sett
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ochförhållandenInstitutionella10.2

resursförsörjningoffentlig

i det längreEkonomin sätterekonomi hängerPolitik och samman.
Politiken åmöjligt.politisktvadför ärperspektivet gränserna som

institutionella för-Betydelseni rörelse.ekonominsidasin sätter av
och för väl-tillväxtmarknad, förfungerandevälförhållanden en

nobelpris-framhållits bl.a.forskningssammanhangistånd har av
lösningarna lyfts dåNorth. institutionellaDeC.Douglasstagaren

Lindbeckkommissionenperspektiv.ekonomisktiframdåoch ett
arbetsformerorganisation ochnuvaranderiksdagensframhöll t.ex.

Välor-statsbudgeten.påbesparingarförfaktorförsvarandeensom
för nedskär-hinderlikasåframhöllssärintressenganiserade som

Sam-välfärdssystemen.socialai deförändringarandraellerningar
särintressenförekomstenjustdetframhållas, ärtidigt bör somatt av

visamhällssystem gärnademokratiskapluralistiskadetskapar som
intressantavisar påExemplenstatsskicket.förtillupphöjer norm

avseende.organisatorisktiavvägningsproblem
förhållande-institutionelladedel främsti dennagällerAnalysen

prioriteringar, för valetsektornsoffentligadenförbetydelse avnas
Regionberedningensskattetrycket. Förförochfinansieringsformer

vilka effekteruppmärksammaintressedetvidkommande är attav
Medavseenden.i dessainnebäralösningar kanorganisatoriskaolika

förekomstenförstås härförhållanden ettorganisatoriska t.ex. av
administrativadenbeskattningsrätt,medälvstyrelseorganregionalt

hosgenerell kompetensregioner,mindreelleri störreindelningen
uppgifter.begränsadeellersjälvstyrelseorganet

inombehandlafinnsfrågeställningarekonomiska attflertalEtt
betydelse för skatte-förhållandenasinstitutionellaområde.detta De

företags-konkurreraregionernaförmöjligheternatrycket; att om
utformning deinflyttningetableringar och avgenompersoners

finansieringenochvälfärdsinsatserolikaföroffentliga avsystemen
finansieringalternativ tillolikaavgiftsnivåer;ochskatte-dessa t.ex.

åtagandena.offentligadeav

1 1993.välståndet,ochtillväxtenInstitutionerna,C. North,Douglass
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10.2.l Två eller beskattningsnivåertre

viktigt inslagEtt i den kommunala självstyrelsen kommunernaär att
och landstingen har beskattningsrätt. Därigenom exempliñ-en egen

Sverige det förhållande inom finansvetenskapen kallas fis-erar som
kal federalism.

Frågan bör ställas de institutionella förhållandenas betydelseom
för skattetrycket i samhälle. Eller med andra ord admini-ett treom
strativapolitiska nivåer medför högre skattetryck två nivåer.änett

finnsDet ganska omfattande principiell diskussion inom områdeten
och resultat kan framhållas.ett par

Professor Björn Hårsman har i bilaga till Regionutredningensen
jämförtbetänkande Sveriges institutionella struktur med förhållande-

länderl.i antal andra Resultaten inte stöd för påståendetettna ger
fler politiska nivåer med beskattningsrätt ökar den offentligaatt

sektorns andel BNP.av
Däremot detär uppenbart den offentliga sektorn i Sverigeatt

under de decennierna kraftigt har ökat sin andel BNP;senaste tre av
förhållande inte har sin motsvarighet i andra jämförbaraett som

Överländer. kanHur denna ökning förklaras huvud detärtaget
svårt utifrån ekonomiska principer förklara denna expansionatt me-

Hårsman, liksom förhållandetdet tillväxten i den offentligaattnar
sektorn i allt väsentligt i kommunerägt och landsting. Denrum
Statsvetenskapliga forskningen kan lämna vissa bidrag till förkla-att

kommunernas och landstingens ökande andel de offentligara av
åtagandena. Styrningsproblem i alltmer komplex organisation haren

fram decentraliseringar effektivitetsskäl liksom kravmanat påav
ökat demokratiskt inflytande för lokal och regional nivå. Att en ex-
pansion den offentliga verksamheten sker i kommuner och lands-av
ting blir från dessa utgångspunkter inte så svår förstå. Till dettaatt
kommer önskemålen och värdet demokratisk förankringom av en
på dessa båda nivåer.

Hårsmans forskningsresultat inte tillräckligaär för dra säkraatt
slutsatser sambandet mellan antalet politiska beslutsnivåer ochom

offentligaden sektorns storlek. En genomgång ytterligare forsk-av
ningsresultat minskar inte osäkerheten.

studieI framhålls den offentliga sektorns andel bruttona-atten av
tionalprodukten har ökat långsammare i federalamed politiskastater

1 ÖkarBjörn Hârsman, skattetrycket vid fier nivåer i den offentliga sektorn I Utsikt
framtidens regioner. Sju debattinlägg. Bilaga till betänkande Regionutred-mot av

ningen, SOU 1992:64
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besluts- och organisa-i centralistiskmedän statersystem en mer
ÄventionsstrukturK bruttonational-andelden offentliga sektorns av

i flera beslutsnivå-i Indelningenprodukten lägre federalaär system.
därför inte på någotvanlig i federala skulleär syste-stater,er, som

metiskt kostnadsdrivande.sätt vara
UtredningenuppdragProfessor Söderström harLars omav

belyst frågan fiskalstatsbidrag utjämning i kommunsektornoch om
utjämningeffekterna ekonomisk mellanfederalism utifrån främst på

kommunerna beskattningsnivåer behandlas där-Frågan antaletom
Söderströms påpekanden avsaknad-inte. Dock bör noterasemot om

förhållanden i frågaforskningsresultat rörande svenska omen av
applicera utländska resultatfederalism svårigheternaochfiskal att

förhållanden.på svenska
mening hittills före-Regionberedningens det endaEnligt är som

forskningsresultaten går i olika riktning; detkunnafaller sägas, att
positivtsig entydigt avvisa sambandgår inte tesen ettatt omvare

offentlig entydigtnivåer och sektors storlek ellerantaletmellan att
enligt mening, ingetfinns, beredningensDetförkasta hypotesen.

beskattningsrättför slopandet landstingensentydigt talar att avsom
inombesparingar den offentliganågra sektorn.medföraskulle

konkurrensmedelSkattlO.2.2 som

också konkurrensmöjligheterdeHårsman för ett resonemang om
landsting har erbjuda lågaoch kunnakommuner attgenomsom

Diskussionen,service sinbra bl.a. har grundskattenivåer, etc. som
människorna väljer bosättai modell byggerTiebout, attatten av

önskarnivå deligger densig där skatter, avgifter och service
angivnaOckså Söderström idenberör dessa frågor rapporten.ovan

fullständig information ochModellen bygger på antaganden om
verklighe-iför handenfullständig rörlighet; något knappast ärsom

fötterna flyttaIndividerna medså såga rösta attten. antas att genom
i fall så bradit där förhållandena de önskvärda eller ärär vart som

giltighet för svenskamöjligt. Det kan diskuteras modellen ägerom
i amerikanska för-har sin utgångspunktförhållanden. Modellen

1 Åke organisation, 1993.David Sveriges regionalaE. Andersson och Andersson,
2 intäkter i kommuner och landsting.SOU 1994: Utjämning kostander och144, av
3 PoliticalTiebout, of Local Expenditures. Journal of EconomyC. Pure TheoryA
64:416-24.
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hållanden där rörligheten arbetsmarknaden generellt är större än
särskilti Europa och i de nordiska länderna. Likväl finns det delen

aspekter i det internationella perspektivet indikerar konkur-attsom
rensfaktorn kan ikomma öka betydelse för människornas valatt av
bostadsort. Till delar hänger detta med företagens,attsamman
särskilt de högteknologiska, etableringsortregionval känner fåav
restriktioner i fråga tillgången energiråvaror, ietc. utanom

väljesstället områden där levnadsbetingelserna bedöms goda.som
fler enheter möjlighet varieraJu har skatter, avgifter ochattsom

service, desto valmöjligheter för individen och, inom givetstörre ett
geografiskt område såsom nation, möjligheterdesto förstörreen
individen åstadkomma önskat resultat behöva flyttaatt ett utan att
alltför långt. Eller konkret uttryckt: Många små kommunermer
med betydande autonomi möjliggör för individ nå önskatatt etten
förhållande kanske behöva byta arbete. Förhållandena iutan att
våra storstadsområden sådana flera kommuner ingår iär att en

arbetsmarknad. Möjligheterna till sådant agerandeettgemensam
individsfrån sida mindre det denär avsevärt än ärt.ex.en om re-

gionala politiska nivån grunden för skatterutgör Det ärsom m.m.
likadå inte lätt röstning med fötterna förändra sin si-att genom

tuation.
kan något förenklat befolkningsmässigtDet ochsägas att geogra-

inrymmerfiskt enheter hetrogena förhållanden vadstörre änmer
fallet i de små enheterna. Beskattning och service regio-är påsom

nivå,nal och för den delen också på nationell nivå, möjliggör om-
fördelningar i ekonomiskt avseende på helt på densätt änett annat

nivån.lokala Om utgångspunkten omfördelningsådanär äratt en
önskvärd, detta för lyfta vissaär offentligaett argument att upp
uppgifter till nivåer. Omfördelningenhögre ekonomiskaav resurser

allmänt statliga angelägenhet helautövas överanses envara som
landet. omfördelningDen lägre nivåer bör emel-ägersom rum
lertid uppmärksammas den sig i Stockholms läns lands-tar t.ex.-
ting uttryck inomregional skatteutj ämning. Indelningsfrågor bören
uppmärksammas bl.a. detta omfördelningsperspektiv.ur

Från effektivitetssynpunkt kan beslutsfattande på högre nivåer
kritiseras. Kollektiva möjligheterbeslut på lokal nivå bättre tillger
anpassning till olika skilda preferenser beslut på högreängruppers
nivåer. De bättre kontaktmöjligheterna på lokal nivå politi-mellan

välj förmodligenker och kan underlätta bättre anpassning tillare en
väljarnas önskemål. minoritet till majorite-Den får sigsom anpassa

beslut också mindre absolut på den lokala nivån.är Mentens sett
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mindremöjligheterna till fördelningspolitiska satsningar är be-om
slutsfattandet sker på nivå.lokal

Konkurrensperspektivet dimensionhar tillförts denny genomen
ökade betoningen regionernas betydelse och de internationella
förebilder åberopas. Nationsgränserna har minskat iavsevärtsom

inte nationella nivånbetydelse. Detta sak denär attsamma som
innebär vanligtvis internationelltsaknar betydelse; ökattvärtom ett

uppgifter för centralmakten betydelsefullstörreengagemang som
aktör. hela emellertid inte fråga nollsummespel;Det är etten om
regionernas ökade inflytande behöver inte nödvändigtvis erövras

internationaliseradfrån någon I alltmer värld kon-växerannan. en
regionerna blir i vissa frågor internationellataktytorna och aktörer,

regioneri konkurrens med andra såväl inom landet utom-som som
attraktiva för företagsetablering.lands söker framstå som

diskussionen konkurrensmöjlig-den bakgrunden kommerMot om
skatter, avgifter i delvis belysning. in-heter med Enetc. en annan

näringslivetoch växande del har ingen eller fögatressant av geo-
ingabundenhet. Nationsgränser hinder och etableringgrafisk är

villkoren En inte oväsentlig fak-sker där är mestsom gynnsamma.
ekonomiska förhållanden region erbjuder.dekantor somvara en

slag sökerarbetskraft företag detta förhållandevis lättrör-Den ärav
del befolkningendessutom denlig och kan förväntasutgör av som

rationellapå det modellen förutsätter iuppträda sätt formsom av
Internationellaalternativ. studier visar nämligenval bästa denattav

fårteorin inte generelltrefererade stöd, den gil-ägerattovan men
lättrörligvälutbildad,tighet för just del befolkningen. På såen av

arbetstagaresarbetsgivares och intressenkan kommasätt att sam-
manfalla; företagen etablering till regioner för-sig isöker sin som
mår attrahera arbetskraft önskar anställa. Arbetskraf-det slag deav

sin sida väljerå söker sig till företagen etab-de områden därten att
lera sig.

regionala till ingen regionDen konkurrensen ledakan kanske att
i det längre perspektivet uppvisa kostnads- och servicestruk-kan en

regioner.markant avviker från jämförbara Dettaandra ärtur som
faktorer skattenivån.bör verka nivellerande Det be-t.ex.som
höver inte innebära inte uppvisar några varia-den lokala nivånatt
tioner, förekommasådana kan inom arbetsmarknad,större menen
i det lokala perspektivet kan mekanismer komma verka.attsamma
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10.2.3 Regional resursförsörjning

förtjänar itredje område uppmärksammas dettaEtt att samman-
vilket den offentliga regionala organisatio-hang. Det gäller sätt

vilka beskattningsformerfinansiera sina åtagande, dvs.kannen
i fråga. Utgångspunkten Regionbered-kan komma förm.m. som

uppgiftsfördelningningens förslag till ändrad det centraltär äratt
disponeras regional nivå.tilldelade medel påsom

ifrågasatts i situationhar statsmakterna med utökadDet en enom
regional nivå beredda till finansiering isjälvstyrelse på är en samma

omfattning för närvarande. för förändradEtt argument ensom
principenhållning hos statsmakterna beslutsan-attvara omanges

följas åt. Skall självstyrelseorganoch betalningsansvar bör ettsvar
statligbeslutsbefogenheter i dag verksamhet, börfå ävenöver an-

finansiera verksamheten föras Principen förefalleröver.svaret att
ekonomiskarimlig; ingen bör ha beslutanderätt andrasöver resurs-

er.
intemåste emellertid ifrågasättas de medelDet stats-om som

fördelningenomfördelar landet väl klar skullemakterna när äröver
regional ni-få disponeras självstyrelseorgan på och lokalkunna av

i utsträckning. Statsbidragen tillSå sker redan i dag betydandevå.
restriktionerinnehåller mycket få den kommunalakommunerna

beslutanderätten. Bidragen syftar främst till utjämna förutsätt-att
ningarna i ekonomiskt mellan kommunernahänseende attgenom

sociala och andra förhållanden.kompensera för Detta är synsättett
regionalt självstyrelseorgan.väl kan tillämpas på Näräven ettsom

regionalcentralt beslutade resurstillskottet väl placerat på ni-det är
finns det något principiellt hinder för detvå, knappast att tas om

hand självstyrelseorgan för precisering användningen.ettav av
utgångspunkt i riksdagenMed för enhetsstaten är suverännormen

statsbidrag. finns åtskilliga exempel på lands-besluta Detatt attom
vidkännas neddragningar i statligating och kommuner har fått den

bidragsgivningen. Förändringar i måste naturligtvisdessa avseenden
framtiden. regionalt självstyrel-ske i Inrättandetkunna även ettav

principiellt till förändringarinnebär i sig inget skäldäremotseorgan
ekonomiska till olika regioner. Sedan deti statsmakternas stöd är

användningenfråga preciserat statsmakterna villhur styraannanen
inte heller uteslutas vissa anslag lämnasanslagen. Det skall attav

nationella medelshanteringentillgodose mål där börför uttalatatt
förvaltningsmyndigheter.anförtros statliga

kartläggning vilka medelintresse i sammanhangetAv är uren av
regional nivå för beslutdirekt fördelas påstatsbudgeten senaresom
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använding myndigheter nivå.denna Inom flera sektorerom av
det sig förhållandevisrör blygsamma belopp. Den s.k. lillaom

regionalpolitiken omsluter budgetmässigt 2,5 miljarder kr,ca varav
miljarder1,5 kr disponeras länsstyrelserna. tioårsprogram-Ica av

för infrastrukturinvesteringar inom trañkomrâdet uppgår läns-met
trafikanslagen till knappt 10 miljarder kr totalt 100 miljar-näraav
der kr. På arbetsmarknadspolitikens område beloppen tillär länsar-
betsnämnderna betydande till följd den mycket höga arbetslöshet-av

Dessa medel emellertidär endast i mycket begränsad omfattningen.
jämställa med de andra regionala anslagen för regionaladenatt ut-

vecklingen.
Medlemskapet i innebärEU Sverige får del gemenskapensatt av

strukturfonder. Resurser kommer därigenom tillföras svenskatt
regionalpolitik. periodenUnder 1995-99 kommer dessa totaltatt

tilluppgå 12,8 miljarder kr; för 1995 beräknas beloppettca om ca
miljarder2 kr. Stödet från strukturfonderna lämnas i form av

bidrag och åtgärderna liggaskall i linje nationernasmed egna
prioriteringar. Bidragen får inte ländernasersätta insatser,egna

innebärvilket Sverige förväntas tillskott ungefäratt ett egetge som
bidragen från strukturfonderna. Detta ärmotsvarar resurser som

kan höra hemma i lilla regionalpolitiken,densägas vilken genom
medlemskapet i EU får betydande resurstillskott oaktatett att
kostnaderna för medlemskapet belastar statsbudgeten helhet.som

studie regionalaDen statsbudgetens fördelning NUTEKav som
publicerat innehåller material intresse i detta sammanhang. Härav
bör dock miljarder560 krnämnas, statsbudgetens utgifter haratt av
kunnat regional adress, mycket betydande delatt ärges en men en
resultatet centralt beslutsfattande fråga användningen.iav om

Diskussionen i denna del fråganför vidare till i vilkenom om-
fattning och på vilket den regionala nivån självsätt skall försvara
sin resursförsörjning. Av de regionala det i dagaktörerna är endast
landstingen har möjligheter själva ekono-attsom generera egna
miska beskattningarätten. Indirekt står denna möj-resurser genom
lighet till buds också för kommunalförbunden deras med-genom

Övriglemmar. regional verksamhet inom den offentliga sektorn är
hänvisad till anslag statsbudgetenöver eller från moderbolag som

fallet för de utvecklingsfonderna.är nya
Det kan diskuteras andra ñnansieringsmöjligheter bör finnasom

för den regionala nivån utvecklingsfrågorna anförtros själv-ettom
styrelseorgan. Svaret delvis avhängigt vilkenär kompetens ettsom
regionalt självstyrelseorgan med för utvecklingsfrågornaansvar
skall ha. tillFör regions möjligheter,ochatt ta vara en engagemang
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förhållandenlokalaregionala ochkännedomutnyttja samt sam-om
förefallersatsningarnaprivataoffentligaolika såvälordna de som

jämförakanskebred, närmastnödvändigt kompetensen är attdet att
kom-kommunallagen i dagkompetensallmännamed den gersom

speciallagstiftning-landsting den kompetensoch utöver sommuner
självstyrelse-alternativ begränsaärEtt avsevärt snävare attger.en

vilkauppgifter förangivnaprecisttill ganskauppgifterorganets
finansieringen.förstatsbudgetenanslag över svararstaten genom

förverkställanderenodlatfallsig i dettaDet rör ett organom mer
givetnivån.centrala Det ärdenfastställtsuppgifter avramarvars

förannorlundasituation äni sådan ettresursbehovet utatt seren
lokalaidé liggersjälvstyrelsensIbredare kompetens.med attorgan
tordehandlingsutrymme. Detbetydanderegionala haroch ettorgan

sig iförtroendevaldaförintressant ettfögadärför att engageravara
Diskus-vissa beslut.verkställaendast harregionalt attorgan som
kompe-från brettutgådärförresursförsörjningen bör ettsionen om

tensområde.
beskatt-finansieringalternativ till dagensflerafinnsDet genom

konkurrensperspektiv ärIinkomster.fysiskaning ettpersonersav
förbättrarregioninomåtgärderframgångsrikalogisktdet att en

incita-finnassåledesresursförsörjning. börDettillmöjligheterna en
Fastighetsskatten har nämntsñnansieringssystemet.imentsstruktur

ñnansieringskällal. iFastighetsvärdena ärregionalmöjligensom
in-insatser för braoffentligasavhängiga detomfattningbetydande

regionalt.lokalt ochlevnadsbetingelserövrigt godaiochfrastruktur
skatteunderlaget.ökaskulle kunnaområdeninom dessaSatsningar

lättdenfördelen ärdendessutomkännetecknasegendom attFast av
desstvekanråda någoninte kandeteftersombeskatta, geog-omatt

intekanmervärdesskattsåsomIndirekta skatterbelägenhet.rafiska
sådanderegioner därtill dehänförasenkeltlikaalls engenereras;

företagsstrukturen.iutgångspunktmedskebestämning får i stället
problem.uppvisarFordonsskatter samma

emellertidskattesatsernuvarandemedFastighetsskatten är av
20mindresig ändetomfattning. Totalt rörblygsamganska om

företagsbeskattning.komplement äralternativ ellermiljarder kr. Ett
tillsin verksamhetlokaliseravaltFramgångsrika företag att ensom

infrastruk-satsningar på braallmännasföljd dettillregion bl.a. av
regionalttillavkastningpå så lämnaskulle sätt ett organ.tur m.m.

1 regio-tillfastighetsskattFrån statligAnderstig,iChristerdiskuteras bl.a.Frågan
i KommunaldiskuterasperspektivetlokalaLandstingsförbundet. Detmarkskattnal

Kommunförbundetfastighetsskatt SvenskaKommunalskattebas.
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regionala satsningarna finansieras iDe huvudsak statsbud-över
vilket de fördelningspolitiska möjligheternagör ärgeten, att stora.

sidan statliga insatser ligger emellertid landstingensVid dessaav
för hälso- och sjukvården liksom det tillsammans med kom-ansvar

vissdelade för kollektivtrafiken verksamhetansvaret samtmunerna
utbildningsområdet och inom de regionala utvecklingsbolagen.på

har dessa verksamhetsområden mycket omslut-Sammantaget storen
ning.

möjligt med stöd i den nämnda studieDet NU-är att ovan som
regionala fördelninggjort statsbudgetens studera hur in-TEK över

sig olika regioner. därvidutgifter fördelar på Det kantäkter och
nettobidragsgivare, intevissa regioner dvs. de fårkonstateras äratt

i omfattning de lämnat i form skatttillbaka resurser samma som av
kapitel i behandlar in-liknande. Två NUTEK:soch rapport statens

utgiftssida capita. framgår där Stockholmsre-och Detkomst- attper
riksgenomsnittet in-med klart totalagionen bidrar än statensavmer

förhållande också, inte likacapita. Detta gällerkomster änomper
residensregioner. Norrlands inland, ocksåför flerauttalat, men re-

väsentligt understiger riks-lämnar bidraggioner längre söderut som
Utgiftssidan fördelad på 53 olika politikområden.genomsnittet. är
utgifterna, 560 miljarder kr, bestårdel 262En trans-stor av avav

förhållandevis jämn regionalfereringar till hushållen och har en
utgiftsbilden visar dock tilldelning tillprofil. totalaDen en norra
överstiger riksgenomsnittet. Beträffande statsbi-Sverige klartsom

kan det i huvudsak dedragen till kommunerna ärnoteras att tre
bidragsgivare till i övrigt.storstadsområdena landetärsom

medveten utjämningspolitik, solidaritetTill delar dettaär en en
historis-ekonomiskt regioner, också resultatetmed svagare men av

lokalisering ochförhållanden i frågaka t.ex. regementenom av
offentlig förvaltning. Tydliga områden framträder på kartanannan

ringauniversitet belägna. inte deldär och Enärregementen av
till ekonomisktutgiftsposter kan hänföras starkastatsbudgetens re-

fördelningdelvis resultat just dennagioner. styrkaDeras är ett av
diskuterasoffentliga längre tid. Det kan dende medlen över omav

omfattning, ellerresursomfördelningen skall ha dennaoffentliga om
finansieringsan-kvar i regionerna ochskall stannamer resurser

investeringar i stället ligga på denna nivå.vissaförsvaret
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10.3 Det samhällsekonomiska perspektivet

Politiska beslut påverkar samhällsekonomin i många fallI ärstort.
detta syftet med de offentliga åtgärderna, i andra fall uppkommer
icke avsedda effekter. regionfrågansI perspektiv handlar de ekono-
miska problemställningarna i denna del hur det allmännas åt-om
gärder på regional nivå påverkar samhällsekonomin effektergenom

Åtskilliganäringslivpå och sysselsättning. de offentliga sats-av
ningarna på trafikens infrastruktur, utbildning, hälso- och sjuk-t.ex.

miljövård, och kultur allmänt grundläggande betyd-anses vara av
näringslivetselse för möjligheter framgångsrikt bedriva sin verk-att

samhet. dessa frågor finns tydlig regionalI dimension på så sätten
varierandede förutsättningarna i olikalandets delar måste be-att

vid utformningenaktas de olika offentliga insatserna. Till dettaav
fogas nationelltskall den förda näringspolitiken liksom sysselsätt-

ningspolitiken, vilka också sina tydligahar regionala aspekter.
Regionberedningen föreslagithar det regionala utvecklingsan-att

samlas hos landstinget. I dag bedöms det alltförsvaret ansvaret vara
splittrat och samordningen de olika åtgärderna bristfällig. Fråge-av
ställningen gäller hur denna organisation skall utformas för deatt
offentliga åtagandena skall få optimal effekt i samhällsekonomiskt
hänseende.

Samhällsekonomiska analyser generellt mycket svåraär sett att
mängd faktorer, ofta inrymmerEn betydande osäkerhet,göra. som

imåste bedömas långt tidsperspektiv. Effekterna visar sigett
vanligtvis först efter tid.längre Erfarenheterna visar studieratten

invändningsfria.detta slag sällan i tidenär Ett näraliggandeav
exempel det arbete utredningenär rörande de ekonomiskasom
konsekvenserna eventuellt svenskt medlemskap i EU harettav
redovisat. Ansatsen densamma det regionfrågan.gällerär när

Statskontoret behandlar de samhällsekonomiska konsekvenserna
sammanslagning de västsvenska länen i den nämndaav en av ovan

studien. Uppdragets utgångspunkt i denna del värdetvar av en
administrativ region. Följande slutsatser från Statskontoretsstörre

noteras.sida bör
I storlän kan bedöma investeringarstrukturella eller göraett t.exman
inomregionala prioriteringar utifrån vidare perspektiv vad dagens länän
kan Det kan bättre resultat nationellt perspektiv detgöra. ettge ur men

också minskadkan tyngd för lokala förhållanden. En organi-störrege en

1 i regionLänsstyrelser västsvenskt perspektiv. Statskontoret 1992:20större etten -
126.s.
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också hålla sigsation kan lättare med dyra specialistresurser vilket kan
förbättra beslutsunderlagets kvalitet. Samtidigt kan det så led-attvara

på mindreningens uppmärksamhet frågor minskar vilket försämrar be-
slutsunderlaget. Frågan storlän skulle medborgarna, företag-är ettom ge

flera servicemed bättre och valuta för skattepengama, dvsen en mer om
dåligtstorlän bra eller samhällsekonomisktär perspektiv.ett ettur

väljer inteOm statsmakterna riktade besparingar, principi-göraatt av
utredningstekniskaella eller skäl, uppstår eventuella rationaliserings-av

vinster i stället samhällsekonomiska effekter. Det kan exempelvissom
miljövârdsenhetensig får möjlighet sinskärpa bevakningröra att attom

miljöförstörande företag vilket till miljö.leder Vi bör häretc,av renare
hålla i minnet denna besparingspotential eller effektivitetsvinst minskaratt
i takt med länsstyrelserna ökar samarbetet länsgränserna på fri-överatt
villig basis, något iredan sker dag.som

finns samhällsekonomiskaDet aspekter viktigaär att noterasom
i fråga de förslag beredningen ihar lämnat det föregående.om som

övergripande vilkenDen gäller betydelse samlatansatsen ett ansvar
regionala utvecklingen innebär för regionen iför den samhällseko-

nomiskt avseende och för hela landet.
allmänna lång rad satsningar för utveckla infra-Det gör atten

på skapa förutsättningar för regionalstruktur och utveck-sättannat
kritik riktasling. dagens organisation på brist-Den grundmotsom

förankring, dåligdemokratisk samordning oklara huvudmanna-ande
minskar uppenbart värdet på gjorda insatserna.skap de Den reform

i den regionala utvecklingen Regionberedningenfråga före-om som
till tillslår syftar komma med ovannämnda problem.rätta Denatt

frågan för Sverigeshelt avgörande del under den framtid-närmaste
åstadkomma tillväxt i landets olika delar.är atten

Även det mycket svårt på förhand bestämtär uttalaattom mera
sig de konkreta resultaten Regionberedningens förslag på detom av
samhällsekonomiska området, står det emellertid klart betydandeatt
förbättringar kan åstadkommas. Mot bakgrund reformen inteattav
medför några direkt ökade kostnader på det organisatoriska områ-

svårigheterna samhällsekonomiskadet, beräkna de vinsternaär att
iknappast problem sammanhanget.ett
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Genomförandefrågor11

Sammanfattning: Reformen föreslås i sin helhet träda i kraft
den ljanuari 1999. Dessförinnan vidtas erforderliga åtgärder
för ändra för län och landsting igränserna Västsverige ochatt
i Skåne. På landstingssidan förbereder indelningsdelegerade
bildandet landsting i Skåne i vilket Malmö kommun in-ettav
går landsting ioch det nybildade Västra Götalands län i vil-ett
ket Göteborgs kommun ingår. Organisationskommittéer förbe-

sammanslagningarreder de berörda länsstyrelserna.av
Skogsvärdsstyrelsens inordnande i länsstyrelsen föreslås ske

januari liksomden 1996 också1 överflyttningen från länssty-
relsen till länsrätten uppgiften överklaganden i för-prövaattav
valtningsärenden.

Reformen landstingensmed för det regionala ut-ansvar
vecklingsarbetet tidigareläggs i Skåne ioch Västra Götalands

ilän Jämtlands och Stockholm län. Erforderliga beslutsamt
bör fattas tidigtså reformen i dessa områden kan påbörjasatt
under 1996.

Regionberedningen ihar föregående kapitel redovisat sina Överväg
anden och förslag i fråga den offentliga organisationens utform-om
ning indelningoch regional nivå. Förslagen delar iutgör en sam-
manhållen reform. Reformen har fyra komponenter, nämligen:

huvudmannaskapet för den regionala utvecklingen,-
den regionala indelningen generellt,-

statligaden regionala förvaltningens och organisation,ansvar-
ändrade för län ochgränser landsting i Skåne och i Sve-västra-
rige.

Till dessa fyra huvudfrågor kommer femte frågaen som avser en
tidigareläggning Övertagande det regionala utvecklingsansvar-av av

inom vissa geografiska områden.et
dettaI kapitel redogör beredningen för sina överväganden detnär

gäller hur förslagen skall genomföras i sina olika led.

l IHM-H
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regionalaför denHuvudmannaskapet11.1

utvecklingen

Regionberedningen föreslårsjälvstyrelseorganregionalaDet som
medinom regionen byggsutvecklingsarbetetförskall ta uppansvar

förändrade rollLandstingensgrund.landstingennuvarandede som
förslag börberedningensi enlighet medreformmedför att ge-en

landsting hålls. Refor-val tillmed allmännai sambandnomföras att
ytterligare skäljanuari 1999. Etti kraft den 1därför trädabörmen

genomföratiddå godtidpunkt detvälja denna ärför attattatt ges
områdende skildaförfattningar reglerarändringar i de somsom

utvecklingsansvar.regionaltomfattas begreppetav
regionalt och lo-finnsdetförslag byggerBeredningens ettatt

bedrivsutvecklingsarbetetregionaladetkalt intresse ettatt avav
januari 1999kraft denträder i 1reformenAttsjälvstyrelseorgan.
möjlighet förtidpunktenoch med den öppnasfråndetinnebär att en

därför kommaFörhållandena kanuppgifter.landstingen övertaatt
landet.olika i delartidobestämdunderatt avvaraen

generelltindelningenregionala11.2 Den

förbätt-verksamheten böroffentliga regionalaSamordningen denav
iregional enhetlänetinte harstatligaså att somorgan somras

indelning.utsträckning fårstörre en gemensam
justeramöjligheterna gränsernabörförsta prövasSom attstegett

i gradså dessa högreregionerBanverketsVägverkets ochför att
för dennaanvisningarutfärdaRegeringen börsammanfaller. snarast

översyn.
till fortsattinitiativmöjligtvidareRegeringen bör tasnarast en

omfattasmyndigheter börstatligaytterligarevilkaanalys avsomav
anvisningarutfärdaföreliggerunderlagsamordning och närdenna

myndigheter.till berörda
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11.3 Statlig regional förvaltning

Länsstyrelsens roll regional samordnare de nationella in-som av
utvecklas det bl.a. förs in bestämmelse i läns-tressena attgenom en

styrelseinstruktionen länsstyrelsens för samordningom ansvar av re-
gionala statliga insatser. En sådan ordning bör genomföras samtidigt

reformen i övrigt träder i kraft den januari1 1999. Då upphävssom
bestämmelsen i länsstyrelseinstruktionen länsstyrelsensom ansvar
för länets utveckling. Förslaget avveckling länsstyrelsensom av nu-
varande lekmannastyrelse bör också infrias vid tidpunkt.samma
Skogsvårdsstyrelsens inordnande i länsstyrelsen föreslås ske den l
januari liksom1996 också överñyttningen till länsrätten hand-av
läggningen överklaganden rörande vissa ärendegrupper förav som
närvarande handläggs länsstyrelsen.av

Ändrade11.4 för län ochgränser
länsstyrelser i Skåne och Västsverige

Regionberedningens förslag sammanslagning Kristianstadsom av
län och Malmöhus län innebär dels landstinget i Kristianstads länatt
och Malmöhus län slås ihop och Malmö kommun kommer in-att att
gå i det länsorganet landstinget dels de båda länsstyrel-attnya - -,

går ihop.serna
landstingssidanPå i Skånelänen blir den uppgiftennärmaste att

klara de organisatoriska och ekonomiska förhållandena kringut ett
framtida landsting omfattar hela Skåne. Särskild uppmärksam-som

måstehet regleringenägnas de ekonomiska frågorna beträffan-av
de den hälso- och sjukvård för närvarande bedrivs Malmösom av
kommun. Detta arbete bedömer Regionberedningen särskilt med-

tillhänsyn det långt drivna förarbete har gjorts i de båda Skå-som
nelänen kunna utföras under de årennärmaste så sammanslag-att-
ningen kan träda i kraft fullt samtidigt reformen i övrigtut som
med överföring uppgifter regionala utvecklingskaraktär träderav av
i kraft, dvs. den januari1 1999.

För länsstyrelsernas del har de båda länsstyrelserna lämnat be-ett
tydelsefullt underlag för bedömning konsekvenserna fram-av av en
tida sammanslagning
Arbetet bör kunna fullföljas organisationskommitté så attav en

också den sammanslagningen kan iträda kraft den januaril 1999.
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sammanslagningberedningenSverige föreslårVästraFör aven
Älvsborgs TillSkaraborgs län.ochlänlän,BohusochGöteborgs

överflyttas.Kungsbacka kommunocksåföreslåslänetdet attnya
uppgifternablir deSkånelänen närmastebeträffande attLiksom

Särskildförhållandena.ekonomiskaorganisatoriska ochdeklara ut
ekonomiska frågornadeockså härmåste ägnasuppmärksamhet

västsvenska länenOckså i desjukvården.ochhälso-beträffande
påvidarebygga ävensamarbetekommetlångtdetfinns att omett

Regionbe-i Skånelänen.formerså fastafåttinte hardetta ännu som
genomföra det nöd-möjligtändå det ärbedömerredningen attatt

träda iockså kanså dettasamgåendetinförförarbetetvändiga att
före-för denerforderliga stödetSkulle det1999.januarikraft den 1

januari 1999, be-till denfinnas 1intesammanslagningenslagna
datum läggatill dettamöjligtbördetberedningen attdömer att vara

Älvsborgs respekti-länochBohus länoch samtGöteborgssamman
kommun.Göteborgsochlandstingve

organisato-ocksåinnebärlänsstyrelsernasammanslagningEn av
Regionbered-enligtbörförändringar. Dessapersonellaochriska

underlag kunnalänsstyrelsernashjälpmedmening egetningens av
organisationskommittéividarearbetelösningfinna ett engenomen

tidpunkt.vidi kraftträdaoch kunna samma

förändringeninförandeTidigare11.5 av

regionaladetföransvaretav

utvecklingsarbetet

regionala in-lokala ochdetstrukit underharRegionberedningen att
utvecklingsfrågornaregionalaför deför över ansvaretatt tatresset

enligt bered-starkt, börvisar sigintressesådantDåväger etttungt.
skeansvarsförhållandena kunnaförändringmeningningens aven

övrigt.ii landetdärtidigare än
förföreträdareharlänenvästsvenskaioch deSkåneiFörutom

få föränd-initiativ tilltagitlänStockholmsför attochJämtlands län
stånd.tillringar

Skå-tilllettarbetefempartsgruppenss.k.har den attSkåneI en
landsting och kommunerförföreträdaremednestyrelse skapats

samarbetedetvidareutvecklauppgiftmedlandskapethelafrån att
initiativetskånskaför dettill grundlågfrågor,regionalakring som

Regionberedningen be-försöksverksamhetbegäranmed somomen
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båda landstingen och de två kom-delbetänkande. Dei sitthandlade
kommuner le-Skånes 33 har valtmunförbunden representerarsom
politiska partiernaefter det deSkånestyrelsentilldamöter att no-

ingår förberedaSkånestyrelsens uppdragkandidater.minerat I att
utvecklingsfrågorna före-regionala ellerförbundsbildning för deen

Regionberedning-organisatorisk lösning för det fallnågonslå annan
föranleda detta.skulleförslagens

intensivt arbete med deSverige det pågåttharOckså i västra ett
sjukvårdsområdet finnshälso- ochframtidsfrågorna. Inomregionala

arbetsformer.syftar till ändradesamarbetefördjupatett som
tagit initiativ till förslagpolitiska partiernadeJämtland harI ett

för de regiona-överflyttningmedförsöksverksamhet ansvaretavom
föreslåslänsfullmäktigetill ersättautvecklingsfrågorna nu-som

framhållits förändringenJämtland har detlandsting. Ivarande att
uppgifter till pri-föraambitionenledas överockså bör att nyaav

vidareutveckling samordning-medArbetetmärkommunerna. aven
förslagetockså efter detpågåttregionala frågorna harde atten av
behand-till Regionberedningen ochlämnadesförsöksverksamhetom

delbetänkandet.lades i
länsfrån StockholmsStockholms län ochLänsstyrelsen iFrån

uppgifterlandstinget skall överförslaglandsting finns taattett om
Stockholmslänsstyrelsen. Förutveckling frånregionalangående

bestämmelseridet redan daglandsting gällerläns att om re-genom
huvudmannaskapämningskatteutjinomregionalgionplanering, samt

sinutvecklingsproñl i verksam-regionalkollektivtrafiken harför en
för förbereda ökatlandstingetpågår inomarbetehet. Ett ettatt an-

utvecklingsfrågorna.försvar
regionalaochregionerna de lokalaharsamtliga de nämndaI po-

möjligt fåså detframhållit vikten ärlitiska företrädarna att snartav
effektivtpåutvecklingsfrågorna sätt.väsentligadriva de ett

överför-landstings del börlänsStockholmsJämtlands ochFör en
svårigheter eftersomsärskildainte vålla någrauppgiftering or-av

och för Skånevästsvenska länenderedan finns. Förganisationen
bildas kom-landstingannorlunda. Deförhållandena attär somnya

Regionbered-indelningsdelegerade.företrädasbehövaatt avmer
dettaförfattningsändringartill görförslagframningen lägger som

uppgifterövergångstiden kan rör1996. Undermöjligt under som
till lands-deutvecklingsfrågorna då lämnas överregionalade nya

delegerade.företrädda detingen, av
uppgifter böröverflyttningbedömerRegionberedningen att aven

successivt så heladärefter ske1996 ochinledas under attkunna re-
från deErfarenheternajanuari 1999.kraft den 1iformen träder
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fyra aktuella områdena kan fortlöpande följas och återföras till arbe-
reformenmed i sin helhet, lämpligen parlamentariskttet genom en

genomförandegrupp.sammansatt
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12 Författningskommentarer

Regionberedningen föreslår
utvecklingsprogram införs,lag regionaladels att en ny om

i1976:891 val ledamöter länsstyrelsesdels lagenatt om av
styrelse upphävs,

regionplanering för kommunerna i1987: 147dels lagenatt om
regionplane-och lagStockholms län upphävs ersätts av en ny om

i vissa län,ring för kommunerna
iföljdändringar plan- och bygglagen 1987: 10vissadels görsatt

kommunallagen 1991:900,isamt
ändringar indelning1979:411 i Sverigesdet i lagendels att om

indelningslagen inlandsting försochi kommuner tre paragra-nya
5-9 §§ det i§§, 2 kap. ändras 48fer, 2 kap. att samt att p. ava-c

anpassningövergångsbestämmelserna till lagen görs redaktionellen
kommunallagen,till den nya

1979:412 indelnings-det i lagen kommunalaocksådels att om
ändringar i 9-12, 18,14, 15, 17, 20,delegerade görs

anledning den möjligheten indelnings-medoch 23 §§22 attav nya
vid ändringar i landstingsindel-skall kunna ävendelegerade utses

ningen.
återfinns i kapitel 9Allmänna till lagförslagenkommentarer

följande.och Detaljkommentarer i11. lämnas det

till12.1 Förslaget
utvecklingsprogramregionalaLag om

1 §
tillämpningsområde.inledande lagensden bestämmelsenI avgränsas

regio-uppgifterlandstingens rörgäller handhavandeLagen somav
i regio-till uttryckskall kommautvecklingsarbete. Detta arbetenalt

där-konkretion vadvissnala utvecklingsprogram. En avsesav som
rambestämmelse.imed 3 §görs genom en
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2 §
och inte heller föreslås bli inrättat, någotdet inte finns,Eftersom

Gotlands måste lagens bestämmelser landsting ilandsting i lån om
i stället gälla beträffande Gotlands kommun. Entillämpliga delar

tagits in ihar 2bestämmelse därom

3 §
landstingets för regio-komponenten i detgrundläggandeDen ansvar

formulera strategi för den regionalautvecklingsarbetetnala är att en
policydokument regionala utvecklingspro-utvecklingen. detDet -

därvid utarbetas skall bl.a. de övergripandegrammet angesom-
tillgängligalångsiktiga utveckling hurregionensmålen för samt

regionala utvecklingsin-användas för olikaekonomiska börresurser
i paragrafens första stycke.slås fastDettasatser.

såväl de landstingetekonomiskaMed avses som genere-resurser
och avgiftsintäkter,består skatte-själv och externsomavsomrar

statligastatsbidrag och andra medel,finansiering i form t.ex.av
medel skjuts till kommu-länstrañkanslaget, även t.ex. som avmen

nerna.
utvecklingsfrågorna.viktigaste regionalastycket deandraI anges
angivits i avsnitt 7.2inte uttömmande. Som harUppräkningen är

fylla på andraviktiga uppgifterlandstinget ha ävenkommer attatt
regionala jämställdhetsarbetet.det gäller detområden, närt.ex.

kommersammanhang också deti detta nämnas,Det kan att att
förordningsändringar beträffande statligafinnas behovett myn-av

regionala utvecklingsfrå-befattning med sådana generelladigheters
landstinget.i fortsättningen i stället skall hanteras Be-avgor som

länsstyrelseinstruktioneni första stycket och 2stämmelserna § ll
följa tillstånd och behovskall länetslänsstyrelsen samtatt nogaom

befolkningens således utgå.utveckling och bästa, börfrämja länets
kursivering, vadi tillämpliga delargäller, se sägsDetsamma som

skalli 2 § länsstyrelsenattom
fastställda nationella mål verka förbeaktandemed att stat-av-

ilandstingskommunal verksamhet länetochlig, kommunal
miljö-efter övergripande ochdesamordnas och re-anpassas

långsiktig, god hus-gionalpolitiska målen kravetsamt en
hållning med naturresurserna,

sektorerna inom länsstyrelsensde olikasamordna ansvarsom--
betydelse förbeakta de aspekterdärvid ärråde och avsom

utvecklingen,regionaladen
inom olika samhällssektorerinsatserfölja och utvärderaupp-

regionalt perspektiv,samlatnationelltmed såväl ettett som
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genomföra eller regeringen myndigheterhos eller dess föreslå-
sådana åtgärder eller lämpliga förnödvändiga länetsärsom
utveckling.

härvidlänsstyrelseinstruktionen också bl.a. förord-Utöver berörs
ningen 1982:877 regionalt utvecklingsarbete.om

Regionberedningen inte meningsfullthar det utöveransett att,
skett, konkretisera sig formvad försöka ellernärmaresom vare

såvitt regionalainnehåll för det utvecklingsarbe-programmetavser
ligger i policydokument i sina olikaDet sakens dettatet. natur att

skiftande karaktär beroende på de särskildadelar kommer haatt
däri. skillnaderfrågor behandlas Dessa gäller såväl gradensom av

konkretion revideringbehovet Därutöverprogrammet.av avsom
säkerligen variationer föreligga i olika delar landet.kommer att av

landsting självt, i samverkan med kommunerna i jfrVarje bör länet
innehåll fundamentform och det för det regionala4 §, ut-ge

skallvecklingsarbetet, utgöra.programmetsom

4 §
till landstinget befogenheter rörande väsentligaöverföringEn av re-

aktualiserar behovetutvecklingsfrågor samråd med kom-gionala av
iinnan beslut fattas dessai frågor.länetmunerna

skall bygga den strategi regionalabeslut för denSådana ut-
ilagts fast detvecklingen, har skall upprättasprogramsom som en-

skyldigtbör därförligt Landstinget samråda med kom-3 attvara
ändrar eller upphäverinnan det sådantantar, ettmunerna program.

i enskilda regionalabeslut utvecklingsfrågordet gäller börNär
Samrådetintesamrådsskyldighet föreskrivas.obligatorisknågon bör

till fallet. bör därföromständigheterna enskilda Deti detanpassas
samråd skall ske deträcka med föreskrift innebörd äratten omav

imöjligt, innan beslut frågalandstinget fattar något annat en som
den regionala utvecklingen.avser

sig realistisktRegionberedningen har intedet äransett att vare
för samrådet.eller lämpligt i form Dettalagen lägga fast vissatt en

till olika frå-i stället varje med hänsynbör utformas inom region
regionenbeskaffenhet, iantalet kommuner etc.gors

bestämmelserkunde inDet i lagenövervägas ävenatt ta om sam-
frågorprimärkommunala be-råd på det regionala planet rörande av

frå-för utvecklingen. exempel på sådanatydelse den regionala Som
för det kommuna-kan här fysisk planering inomnämnas ramengor

självbestäm-till kommunalala s.k. planmonopolet. Med hänsyn den
någraemellertid sådanamanderätten Regionberedningen attanser
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in iinte bör lagen. Det får i stället förutsättasbestämmelser tas att
ändå kommer till stånd på frivilligbehövligt samråd väg.

naturligtvis finnas samråd statligaBehov kan medävenav myn-
särskild inteNågon bestämmelse därom hardigheter i länet. ansetts

i för landstinget i vadin lagen. Det sakbehöva är avgöraatttas en
skall ske. berörda statliga myndighetersådant samråd Attmån är

i samrådet får självklart. åläggandeskyldiga delta Omatt anses vara
erfordras, får sådana bestämmelser indärom ändå skulle tasanses

instruktioner för berörda myndigheter.i

§5
regionöverskridande utvecklingsfrågor.iSamråd bör äga ävenrum

regionala utvecklingen och berördenI frågor som ensom avser
landstinget därför, iden omfattningregion den skallstörre än egna

landsting i andra regioner.behövs, samråda med och kommunerdet
statliga myndigheter gällerVad har under 4 § ävensagts omsom

i län, centralai fall. Här länsstyrelser angränsandedetta t.ex.avses
naturvårds-förvaltningsmyndigheter t.ex. Banverket eller Statens

fleramyndigheter med regionindelning omfattarverk samt en som
inomVägverkets regioner ochhela eller delar av län t.ex. väg-

trañkdivisionen.

Ikraftträdandebestämmelsema
i januaribör träda kraft den 1 1999.Lagen

landstingen i de länen i Västsverige och SkåneBeträffande nya
Jämtlands län bör tidigareläggande kunnaStockholms och ettsamt

Regionberedningens förslag skall regeringen få beslutaEnligtske.
delvis, i kraft tidigare den janu-helt eller skall träda 1lagen, änatt

ari tidigast den januari 1996. Eftersom aktuella läns-1999, dock 1
överñytt-sammanslagningar, beträffande Kungsbacka kommunoch

till inte i kraft förrän januarining län, träda den 1annat avses
landstingen börja fungera, hänvisas i1999, då de också kannya

till Kristianstads Malmöhus länikraftträdandebestämmelserna och
Älvsborgs Kristianstads länrespektive Göteborgs och Bohus, och

iKungsbacka kommun Hallands län.samt
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12.2 Förslaget till

Lag upphävande lagen valom av om

ledamöter i länsstyrelses styrelseav

innehållerLagen åliggande för landsting och landstingsfri kommun
ledamöter i länsstyrelses styrelse. Som följd Region-att utse en av

beredningens förslag dessa inte längre skall sådana le-att utseorgan
damöter, behövs lagen inte längre. därförDen kan upphävas.

Bestämmelser tjänstgöringstiden för ledamöter och ersättareom
i länsstyrelses styrelse finns i 41 § länsstyrelseinstruktionen. Tiden

är, räknat från den januari1 året efterär det år då val lands-tre av
tingsfullmäktige och kommunfullmäktige har i hela landet.ägt rum

RegionberedningensI på föreliggandeväntan betänkande harnu av-
vaktats med konsekvens införandet de fyra-att, som en av av nya

tjänstgöringstidenl.valperioderna,åriga förlänga
Innevarande tjänstgöringstid löper således den 31 decemberut

199.8, dvs. i anslutning till skyldigheten för landsting och lands-att
tingsfria kommuner ledamöter upphör. ikraftträdandeEttatt utse
före den januari 1999 lagen1 regionala utvecklingsprogramav om

ñnnasdet kommer behov förkortninggör tjänstgör-att att av en av
ingstiden för ledamöter och i deersättare län omfattassom av en
sådan tidigareläggning. kan nämligenDet knappast för-anses vara
enligt med de syften ligger till grund för den lagen, attsom sam-

överñyttningtidigt till landstinget sker det gällernärsom en ansvar
befogenheter i frågor denoch regionalarör utvecklingen, be-som

hålla de landstingsutsedda ledamöterna i berörda länsstyrelsers styr-
elser. En bestämmelse med angivet därför in i länsstyr-syfte bör tas
elseinstruktionen.

1 ÃndringarnaProp. 1993942115, KU 44, rskr. 315; 199495:KU1,bet. rskr. 13.
avsåg regeringsformen, kommunallagen 1991:900 kommunalförbundslagensamt
1985:894.
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tillFörslaget12.3

regionplanering förLag om

i vissa länkommunerna

regionpla-nuvarande lagen 1987: 147på denFörslaget bygger om
länl. Bestämmelsernai Stockholmsnering för kommunerna attom

ochenligt kap. plan-regionplaneorgan 7skalllandstinget vara
Kristianstadstillämpliga fördock1987:10 ävenbygglagen görs

ochför GöteborgsSkåne länlän dvs. detMalmöhusoch samtnya
Älvsborgs jämte Kungsbacka kommunSkaraborgs länochBohus,

Götalands län.det VästraHallands län dvs.i nya
samrådsskyldighetbestämmelsetagits inharI 4 § mot-omen

tillförslaget lagföreskrivs i 4 och 5 §§vadsvarande om re-som
samråd meddär harutvecklingsprogram. Vadgionala sagts omsom

enligt förevarande lag.ocksåmyndigheter, gällerstatliga
regionplanering för kommunernaupphävs lagenlagenGenom om

Stockholms län.i
beträff-helt eller endastfå besluta lagen,föreslåsRegeringen att

i kraft tidigare denskall träda änangivna länen,vissa deande av
januari 1999.1

aktuellalandstinget där redanStockholms län harSåvitt re-avser
får dock betydelsetidigareläggande därgionplaneuppgifter. Ett även

i mån änd-samrådsskyldigheten, deni angivnaden 4 §såvitt avser
regionplanen skallgällandeupphävande denring eller somnuav -

aktualiseras.lagen Ettregionplan enligt denutgöra nyaenanses -
region-innebär lagentidigareläggandesådant attsagts, omsom nu
vidupphör gälla deti Stockholms länför kommunernaplanering att

tidigare ikraftträdandet.
tidigareläg gandeKungsbacka kommun kommerBeträffande attett

således detlandstinget i västsvenska länet. Detdet ärnyaavse
indelningsdelege-övergångsperioden företrättlandstinget, under av

såvitt Kungsbacka kommun.regionplaneorganblirrade, avsersom

1 126. För-19868714, rskr.års 198586:90, BoUtill 1987 lag:Förarbetena prop.
3LU1968:139,års SFS 1968:598:föregångare, 1968 lagtill dessarbetena prop.

358.69, rskr.
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tillFörslaget12.4

bygglagenochändring i plan-Lag om

tredjeÄndringen §i kap. 17hänvisning görsden somavser
kommunernaregionplanering förlagenstycket och omavsersom

upphävd ochföreslåsden lagenEftersom ersattlän.Stockholmsi
hänvisningen änd-börvissa län,regionplanering ilagmed omen

nämnda1999januaridentidigare 1ikraftträdande änEtt avras.
förevarandesåvittmotsvarande behov ävenföranlederlag, avser

lag.

tillFörslaget12.5

kommunallageniändringLag om

följandeupphävd, harföreslås6kap.i 2Bestämmelsen som nu
sådanalandsting får ha handlänsStockholmslydelse: ange-om

därlandstinget kommunernadel egent-inomlägenheter somaven
samverkanbehovbetydandefinnsdetsköta,ligen skall ett avom

något sätt.påtillgodosesinte kanoch detta annat
in i 1977 årsoch fördes därefter1969till årkomBestämmelsen

därefter, nå-stycket. harandra Den4 §kap.kommunallag l utan
till kommunallagen.denförtsi sak, överändring nyagon

istorlandstingetbildandetregleringentill ärBakgrunden av
tillgodose regionalasyftelän 1971, attStockholms samver-varvars

mellan då-tillfällenvid olikaEnligt överenskommelserkansbehov.
landstinget efterskullelandstingetstadStockholms ochvarande

kollektivadenrördebl.a.uppgifterhandsamgåendet ha somom
vattenför-planering föröversiktligregionplaneringtrafiken, samt

uppdragitsredanhadeuppgifterSistnämndasörjning avlopp.och tre
regionala frâ-stads och länsStockholmsförKommunalförbundet

i samverkanKSLuppdrahade beslutatsVidare attKSL. attgor
i Denbostadsförsörjningen länet.främjamed berörda kommuner

Slut-samgåendet.vidlandstingettillÖverfördavsågs bliuppgiften
skullesamgåendetefterlandstingetbeslutocksåligen förelåg attom

grundskolestadiet förskolväsendet överplaneringenha hand avom
länet.
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Regeringen ilade april 1969 fram förslag till bl.a. lag med sär-
skilda bestämmelser Stockholms läns landstingskommunl. Lagenom
innehöll bestämmelse landstinget, vadutöver följdeatten om som

landstingslagenz, fick handha angelägenhet avsåg delav som en av
landstingets område och kommunallagen3enligt eller kommu-som

Stockholmnallagen för ankom på kommun, det påkallatom var
med hänsyn till betydande behov samverkan mellan kommunernaav
inom den delen området 1 §.av

Bestämmelsen ansågs motiverad det med hänsyn till syftetattav
med samgåendet kunde komma i fråga vidta åtgärder i nå-att som

mån kunde falla utanför landstingets allmänna kompetens enligtgon
landstingslagen. Departementschefen framhöll samtidigt frågaatt

starkt begränsad vidgning kompetenslandstingetsvar om en av
Vid tillkomsten 1977 års kommunallag fördes bestämmelsenav

någramed redaktionella jämkningar lagentillöver den Det-nya
gjordes då den beslutades7.nuvarande kommunallagen Be-samma

stämmelsens existensberättigande hade då kommit ifrågasättas,att
bl.a. hänvisningmed till de särskilda reglerna i lagen 1978:438

huvudmannaskap för viss kollektiv persontrafik och lagenom
1987: 147 regionplanering för läns.kommunerna i Stockholmsom

Den bedömningen gjordes emellertid, det inte kundeatt anses
uteslutet bestämmelsen i framtiden kunde kommaatt ha be-vara att

tydelse på olika områden där det krävs regionala insatser. Bestäm-
melsen behölls därför.

Enligt Regionberedningens mening finns det ingen anledning att
längre behålla bestämmelsen i fråga. Den har i dag ingen praktisk
tillämpning. Grundläggande regler landstingets för regio-om ansvar
nala frågor föreslås in i särskild lag regionala utveck-tasnu en om
lingsprogram. Kompletterande bestämmelser landstingetsom upp-
gifter, beträffande fördelning länstrafikanslag,t.ex. får in itasav
särskild lagstiftning därom. Detsamma gäller beträffande särregler

1 Prop. 1969:112.
2 SFS 1954:319.
3 SFS 1953:753.
4 s1s 1957:50.
5 A. 98.prop. s.
6 Prop. 197576:187, KU 197677:25, rskr. 148.
7 Prop. 199091417, KU 38, rskr. 360.
8 Den lagen hade emellertid föregåtts lagen 1968:598 angående handläggningav

frågor regionplan för kommunerna i Stockholms län.av om
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regionplaneringi föreslagna lagenlandsting, denvissaför t.ex. om
finns dessutomlänStockholmsi vissa län. Förkommunernaför se-

länsskatteutjämning i Stocholms1982:1070tidigare lagendan om
landstingskommunK särreglering förkanperspektivdettaI en

pâ-intekommunallagenden i 2 kap. 6 §länStockholms ansessom
kallad.

tillFörslaget12.6

ändringariändring lagenLag omom

ochi kommunerindelningSverigesi

landsting

Ändringarna, tillanpassning vadinnebör2 kap., somenavsersom
beträffande kommunerna.enligt kap.1gäller

§5
andrastycketkap. 12 § första1meningenandraDen motsvararnya

meningen.
vidi kraftindelningslagen träderenligtindelningsändringarAlla

har hittills gälltBeträffande kommunerårsskifte. att mera om-ett
enligt dennågon kommunindelningsändringar, dvs. närfattande

kommunfullmäkti-företrädas de gamlainte börindelningen avnya
full-årsskifte efter ordinarie valvidendasti kraftfår sättas avge,

delning-sammanläggningar ochsådanasig härmäktige. Det rör om
indelnings-kommun andranybildningmedför samtav ensomar,

minskning folk-ellertill Ökningändringar leder större avensom
berörda kom-de% någonminst 15 förmängden som regel av

indelningsdelegerade.alltidsådana fallI utsesmunerna.
hit-vadkommerändringenföreslagnaföljd denSom somen av

landsting.förgällaocksåkommunertills har gällt för att

6 §
kap. 13enligt 1gällervadTillägget motsvarar som

indelningenenligt denlandstinginnebärBestämmelsen att ett nya
indel-såskyldigheterikläda sigrättigheter ochförvärva snartkan

1 iför kommunernaregionplanering1987:147lagenHärutöver kan nämnas om
den lagen.föreslås upphävdStockholms län nyagenom
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ningsändringen har beslutats och det finns företäderett organ som
det ändrade eller nybildade landstinget.

7 §
Tillägget 1 kap. 14 § första stycket.motsvaras av

paragrafenI regleras fördelningen beslutanderätten mellanav
landstingen enligt den äldre och indelningen under övergångs-nya
tiden innan indelningsändringen träder i kraft.

8 §
Tillägget kap.1 15motsvarar

I paragrafen vilka företräder landstinget enligtanges organ som
äldre respektiveden indelningen under övergångstiden och så-nya

ledes den beslutanderättutövar i 7som avses

8 §a
Denna paragraf kap.l 16motsvarar

I paragrafen finns vissa särregler vilka företräderom organ som
landsting enligt den äldre indelningen, de nyvaldanär landstings-ett

fullmäktige har tillträtt. Paragrafen motiveradär det behövsattav
särregler för vilket företräder landsting enligt denettorgan som

indelningenäldre efter den 1 november, då enligt kap.5 5 § kom-
munallagen fullmäktiges mandatperiod börjar löpa.

Första stycket gäller sammanläggnjng landsting och innebär attav
nyvalda fullmäktige under tvåde månaderna övergångs-senaste av
perioden företräder, förutom det landsting bildassom genom sam-
manläggningen, landstingde enligtäven den äldre indelningen, som
ingår i sammanläggningen.

Enligt andra stycket regeringen möjlighet förordna deatt attges
gamla fullmäktige, tjänstgöringstid skulle utgå den 1vars no-
vember, sittaskall kvar och beslutanderättutöva för landstinget en-
ligt den äldre indelningen till indelningsändringendess träder i
kraft. Ett sådant förordnande blir alltid nödvändigt vid delningen

landsting, innebär det delade landstinget upplöses.ett attav som
Vid delning innebär område bryts landstingatt ett ut etten som ur

består, behöver regeringen inte alltid meddela sådant för-som ett
ordnande. De nyvalda fullmäktige i det landstinget kan beslut-utöva
anderätten för såväl det odelade landstinget landstinget enligtsom
den indelningen.nya
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§8 b
paragraf kap. 171Denna motsvarar

innebärindelningsändringIndelningsdelegerad skall närutses, en
nybildning såvällandsting bildas. gällerDettaett nyttatt genom

indelningsdelegeradeskallsammanläggning delning. övrigtIsom
omfattning lands-sådanindelningsändringen är attutses, enavom

gamlaföreträdas deindelningen inte börenligt dentinget avnya
sammanläggningvidinnebärlandstingsfullmäktige. Detta att som

lands-för detdelegerade skalllandsting vidgas,medför utsesatt ett
%så i regel 15dess folkmängdökningen ärtinget, attstoravom

tillräckligtinte framstårlandstingetfullmäktige i det represen-som
innebärdelninglandstinget. Vidvidgadetativa för det ut-somen

minskatlandsting bestårfråndelbrytning ettett somsomenav
folkmängddesslandsting,delegerade för dettalandsting utses om

delegeradeförsam-fallet tvågrad. I detmotsvarandeiminskat utses
för detnybildade landstingetutbrutna,nämligen för detlingar, samt

landstinget.minskade
de nyvaldaverksamhet upphör,indelningsdelegerades närDe

år dånovember detverksamhet, dvs.sin den 1börjarfullmäktige
kommu-skall, enligt 8 kap. 8 §budgetLandstingetsvalet ägt rum.

månads år då valutgång. Detföre novemberfastställasnallagen, av
landet fastställasi hela skall budgetenförrättatsfullmäktige har av

indel-inte på deankommer såledesfullmäktige. Detnyvaldade
för ändradebudgeten ellerfastställa detningsdelegerade att nya

förslag tilldelegerade däremot skall göradelandstinget. Att uppp
indelningen, framgår 18 §enligt denlandstingetbudget för nya av

indelningsdelegerade.kommunalalagen om om

§8 c
paragraf kap. 18lDenna motsvarar

valgenomslagetsnabbareParagrafen har sin bakgrund i detatt
nämnderna,beträffandegälldekommunallag inteenligt 1977 års

frånbeslutanderättendenyvalda fullmäktige,varför de när övertog
verkställan-ochberedandeinteindelningsdelegerade, hadede egna
de nyvaldaså,löstessitt förfogande. Problemettillde attorgan

arbetsut-indelningsdelegeradesanlita delsfullmäktige rätt attgavs
lagenenligt 15 §tjänstgöringstidkommittéer, vilkasochskott om

årsskiftet, delsvidförstgårindelningsdelegeradekommunala ut
i kommun,beredningarochnämnderandrakommunstyrelsen samt

indelningsändring.berördes av ensom
vidfullmäktigenyvaldablir deparagrafenInnebörden att sam-av

kommittéerocharbetsutskottanlita delegeradesfårmanläggning
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nämnder och beredningar i sammanläggningskommunerna.samt
Vid delning får fullmäktige anlita delegerades arbetsutskott och
kommittéer den odelade kommunens nämnder och beredning-samt

Vid områdesöverföring får fullmäktige i den ökade kommunenar.
anlita delegerades arbetsutskott och kommittéer i denna kommun

berdningarnämnder och i såväl den ökade den minskadesamt som
kommunen. Nyvalda fullmäktige i den minskade kommunen får an-
lita delegerades arbetsutskott och kommittéer den minskadesamt
kommunens nämnder och beredningar.

För de nyvalda fullmäktige kommer delegerades arbetsutskott i
praktiken fungera kommunstyrelse. Detta gäller framföratt som en

vid nybildningallt kommun. Den eller de gamla kommunstyrel-av
har dock formellt kvar sina uppgifter och befogenheter.serna

Paragrafen gäller endast de fall då nyvalda fullmäktige tagit över
från indelningsdelegerade.beslutanderätten I de fall delegerade inte

tillräckligtdet de fullmäktige iär nyvalda inledningsskedetutses, att
kan utnyttja den gamla kommunstyrelsen deoch gamla nämnderna
och beredningarna i kommunen.

Enligt 6 kap. 12 och 13 §§ den kommunallagen gäller följan-nya
beträffande mandattider förde styrelsen och andra nämnder.

styrelsen räknas mandattidenFör från den januari1 året efter det
år då val fullmäktige ihar hela landet. Fullmäktigeägt fårav rum
dock bestämma styrelsens mandattid skall råknas från och medatt
det sammanträde då valet förrättas intill det sammanträde då val av
styrelse förrättas gång. I sådant fall skallnästa nyvalda fullmäk-ett
tige välja vid fullmäktigesstyrelsen första sammanträde.

Fullmäktige bestämmer mandattiderna för andra nämnder än styr-
elsen.

9 §
Tillägget kap. 19 § enligt1 dess lydelse från aprilden 1motsvarar
19951.

Paragrafen innebär kretsen dem har begärarättatt attav som
laglighetsprövning utvidgas i förhållande till vad gäller enligtsom
kommunallagen. Den utvidgade överklaganderätten gäller under tid-

från landstinget enligtdet den indelningen kan förvärvaatten nya
rättigheter och skyldigheter enligt till6 § dess indelningsändringen

iträder kraft.

1 19949527, JuU 165;Se rskr. följdändring med anledning denprop. avser av
reformeringen instansordningenfortsatta i de allmänna förvaltningsdomstolarna.av
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Överklaganderätten beslut fullmäk-enligt denna paragraf ser avav
indel-beredningar berörstige, nämnder och i landsting av ensom

ningsändring.
beslut indel-Bestämmelser laglighetsprövning avseende avom

kommittéer finns i23 §ningsdelegerade dess arbetsutskott ochsamt
kommunala indelningsdelegerade.lagen om

Övergångsbestämmelserna 4p.
följ lydel-i Övergångsbestämmelserna har andeIfrågavarande punkt

se:
får inträda iinte tillhör någon landstingskommun,En kommun, som

fattatssamstämmande beslut därom har kom-landstingskommun, avom
Om synnerliga skäl, fårlandstingskommunen. det finnsoch reger-munen

inträda isådan skall lands-i fall besluta kommuningen även attannat en
inträda i landstingskommun, bestämmerSkall kommuntingskommun. en

övriga föreskrifterinträdet meddelar deför ochregeringen dagen som
inte i fråga Gotlandsi punkt gällerBestämmelserna dennabehövs. om

kommun.
kommunallagen i in-1991:900 byttesföljd denSom nyaaven

landsting lands-januari 1992 orden ochdendelningslagen 1
olika böjningsformer landsting ochitingskommun ut mot

forml.motsvarandei Förändringen avsåglandstingsfullmäktige
iangivna paragrafer lagen. förbiseendeAvrubriken till lagen samt

inte i 4justering Övergångsbestämmel-motsvarandegjordes p. av
lagenz. till. övrigtI intebör rättas har detDettatill ansettsnuserna

ändringar. Särregeln för Gotland be-några andramotiverat göraatt
hålls således.

Ikraftträdandet
Därigenomjanuari 1996.Lagändringarna bör i kraftträda den 1

1996redan underblir möjligt indelningsdelegeradedet att utse som
Västsverige och Skåne. Deföljd länssammanslagningarna ien av

funktionträda ilandsting anledning kommermed därav attsomnya
indelningsdelegeradejanuari kan därmed företrädasden 1 1999, av

under tiden fram till dess.

1 SFS 1991:1693.19919217, KU rskr. 31;Prop.
2 i det omtryck lagenutelämnadesövergångsbestämmelsernaObservera av somatt

1988:198.gjordes 1988 SFS
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12.7 Förslaget till

ändring i lagenLag om om

kommunala indelningsdelegerade

redaktionellt betingade ändringarna iDe kräver sig inga särskilda
detaljmotiveringar. kan däremot finnas anledningDet någotatt

materiellakommentera de berörda bestämmelsernas innehåll.

1 §
Delegerade och skall från landsting, område heltersättare utses vars

landstingeteller delvis skall ingå i enligt den indelningen.nya
Endast landsting område till någon del skall ingå i lands-ett vars

indelningen,tinget enligt den skall delegerade och ersätta-utsenya
re.

Antalet delegerade och inte i paragrafen. Enligtersättare anges
praxis lika många delegeradegäller dock att utses, som man avser

fullmäktige i landstinget.ha det Antalet bör,ersättare ävenatt nya
inte i lagtexten, lika mångadet antalet delegera-om anges vara som

de.

2 §
Valbar till delegerad eller den ledamot ellerersättare är ärsom er-

i landstingsfullmäktige. Att utvidga kretsen valbarasättare utan-av
för fullmäktige har inte möjligt med hänsyn till föreskriftenansetts
i regeringsformenl kap. 7 § beslutanderätten i kommunernaattom
skall valda församlingar.utövas av

Något krav på delegerad skall Valbar tillockså fullmäkti-att vara
i landstinget enligt indelningenden finns inte. praktikenInyage

torde dock sådant upprätthållas.kravett
intagen iDen bestämmelse, föreslås det andra stycket,som nya

föranledd behovet uppnå rättvisande partipolitiskkunnaär attav en
fördelning bland de indelningsdelegerade, fördel-med beaktande av

iningen hela den aktuella regionen. Med stöd bestämmelsen kanav
ordning utjämningsmandat,således beslutas med vilken inteom en

möjlig enligt regler. fördelning samtliganuvarande En delege-är av
i enlighet relativtrade med huvudregeln på det antal fullmäkti-stora

geförsamlingar särskilt i Sverige, skall delegeradevästra utsesom,
företräda nybildat landsting riskeraför skulle fåatt ett attannars

resultat partierna blirde överrepresenterade på de småatt storasom
partiernas inte önskvärd.bekostnad. En sådan konsekvens är
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tillunderrättelsestyckettredjei flyttadedetBestämmelsen om
enligtuppgifterlänsstyrelsensmedlänsstyrelsen hänger samman

4
val skallinnebärproportionellt valsätt ettattlagen2 § varaom

väljandemångasåminst mot-det begärsproportionellt, somavom
delasledamöternärvarandeantaletfården kvot man omsomsvarar

kvotenOm ärmedökatvaletantaldetmed avser,sompersoner
hela tal.högretillavrundas närmastskall dental,brutetett

till 6 kap.stycketfjärdebliföreslåsi vadHänvisningen som nu
förrättas,skallfyllnadsvalinnebärkommunallagen om en14 § att

hardelegeradeOm dentjänstgöringstiden.underavgårdelegerad
ii stället ersättareinträderval,proportionelltvid en-enettutsetts

tjänstgö-för ersättarnasbestämtsharordningdenmedlighet som

ring.

4 §
onödigtverksamhetiträdakandelegerade utandeBetydelsen attav

länsstyrelsenstycketi förstaföreskriften attsmäl betonasdröj omav
kun-utfärdadelegeradedeförordnaskall attmöjligt en avsnarast

sammanträdet.förstadetgörelse om
i denskall skeinförandeinnebärkommunallagen att10 §kap.5

Omlandstingsfullmäktige bestämmer.ortstidningar,deeller som
begärfullmäktigeledamöternanärvarandedetredjedelminst aven

ortstidning, skall det ske.vissiskeskallinförande enatt

§7
hänvisas, inne-vartillkommunallagen,§kap. 8i 5Bestämmelsen

sammanträde.varjekungörelseutfärdarordförandenbär omatt en
föroch platstiduppgiftinnehållaKungörelsen skall samman-om

behandlas.skallärendenoch deträdet somom

9 §
röstvärdet förregleringstycketförstaiParagrafen innehåller aven

har röst.delegeradvarjeindelningsdelegerade:de en
överlägg-delegeradesideltareglerasstycket rättenandraI att

ningar.
hardelegeradesiordförandenviceOrdföranden eller organegna

ibefattningshavaregällerDetsammayttranderätt.generell samma
gäller bl.a.Vidaredelegerade.valthari landstingstyrelsen ett som

iberedningellernämndiordförandeviceellerordförandenatt en
handlägg-vidyttranderättdelegerade harvaltlandsting harett som

beredningenellernämndenberettsharärendeningen ett avsomav
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vid besvarandet interpellationsamt har framställts tillav en som
ordföranden i nämnden eller beredningen.

En bestämmelse framställarätten interpellationer ochatt frå-om
har tagits in i 11 vartill hänvisas.gor

10 §
Paragrafen reglerar omfattningen delegerades skyldighet fattaattav
beslut. Skyldigheten gäller för närvarande ärenden har väcktssom

delegerades arbetsutskott eller kommittéer, delegeradav en genom
motion, regeringen, förvaltningsmyndighetcentral eller länssty-en
relsen fullmäktige eller styrelsen i landstingsamt har valtett som
delegerade.

sambandI med tillkomsten den kommunallagen dentogsav nya
bestämmelse bort, fanns i 2 kap. 15 § första stycket 3 kommu-som
nallagen 1977: 179 och innebar fullmäktige skulle beslutaattsom
i ärende hade väckts regeringen, central förvaltningsmyn-som av
dighet eller länsstyrelsen. Motsvarande ändring bör i före-görasnu
varande lag, vilket innebär 10 § 3 utgår.att

11 §
Genom hänvisningen i första stycket vissagörs bestämmelser i kom-
munallagen fullmäktige och deras ordförande tillämpliga. Be-om
stämmelerna ledighet från anställning, beslutförhet, jäv, bord-avser
läggning, offentlighet och ordning vid sammanträdena, ärendenas
avgörande, proportionella val, interpellationer och frågor samt pro-
tokollföring 4 kap. 11 § och 5 kap. 18-20, 36-46 48-62 §§samt
kommunallagen.

12 §
Paragrafen innehåller bestämmelser expediering delegeradesom av
protokoll.

14 §
I paragrafen regleras vilka delegerade skall ha till sitt förfog-organ
ande för beredninge och verkställighet.

15 §
Denna paragraf innehåller bestämmelser val ledamöter ochom av

i arbetsutskottersättare och i kommitté, deras tjänstgöringstid,om
valbarhet verkan valbarhetens upphörande ochsamt rättom om av

till avsägelse.
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arbetsutskottetiersättareochväljs ledamöterEnligt första stycket
iindelningsändringen trädertiden tillkommitté för dessieller en

docktjänstgöring upphörjanuari. delegeradesDedenkraft, dvs. 1
18 §kraft. kap.i Av 1träderinnan ändringenåretnovemberden 1

fullmäktigenyvaldadeföljerindelningslagen§2 kap. 8 attsamt c
ikraft-kommittéer till dessarbetsutskott ochdelegeradesanlitafår

föreskrivsbestämmelseförevarandeIse ovan.trädandet äger rum
i arbetsut-och ersättareledamötertjänstgöringstiden fördärför att

indelningsänd-först närkommitté skall upphöraiellerskottet en
kraft.iträderringen

allmännastycket. Dei andrareglerasvalbarhetFrågan reg-om
6 §§ kommu-ochi 4 kap. 5förtroendevaldaförvalbarhetlerna om

delegeradbeträffandeförutomgäller,tillämplas. Därutövernallagen
endast den ärjfr § ovan,1delegeradför attoch ersättare som

indelningenenligt denlandstingetförområdetfolkbokförd inom nya
Valbar.är

17 §
kommunal-ibestämmelservissastycketi förstaHänvisningen avser

anställning,ledighet frånupphörande,uppdragetsrörlagen er-som
be-sarmnanträdena,fyllnadsval, tidpunkt förtjänstgöring,sättares

delgivningprotokollföring,avgörande,ärendenasjäv,slutförhet,
10, 11,6 kap.4 kap. 8 och 11medbestämmandeformersamt

kap..7§§23-31och14, 18 samt
utomståen-förbestämmelser närvarorättstycket finnsandraI om
kommunal-kommitté. §Jfr kap. 196ellerarbetsutskottetide en

lagen.
i 13 §demstycketi tredjeArkivvärdsbestämmelserna motsvarar

handlingar.övrigaprotokoll ochdelegeradesom

18 §
budgetarbetet fast.förarbetsutskottetsslåsstycketförstaI ansvar

lands-förtill budgetförslaguppgift görautskottetsDet är att upp
ibestämmelsernagällerDärvidindelningen.enligt dentinget nya

upprättandeförtidpunktenkommunallagenoch 7 §§68 kap. om
budgetförslag m.m.av

kommunallagen§§8-10stycket till 8 kap.i andraHänvisningen
inte defullmäktige ochnyvaldadet deärerinranutgör attomen

enligtlandstingetförbudgetenfastställerindelningsdelegerade som
indelningen.den nya
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20 §
I paragrafen finns bestämmelser kostnaderna för delegeradesom
verksamhet.

Kostnadsansvar enligt paragrafen gäller endast det eller de lands-
ting har valt delegerade. Om vid områdesöverföringstörresom en
delegerade skall företräda minskadedet landstinget, skall i den för-
samlingen delegerade inte ingå någon från det landsting,av vars
område ökar. Det ökade landstinget då självfallet helleransvarar
inte för delegerades kostnader.

Om område från landstingän ingåskall i landstingetettmer en-
ligt den indelningen, skall fördelning kostnaderna iskenya en av
förhållande till skatteunderlaget.

Med kostnader för delegerades verksamhet inte enbart kost-avses
nader för den löpande verksamheten. Delegerade har for-samma
mella kompetens fullmäktige och kan därför fatta beslutsom om

tillanslag investeringar, måste täckast.ex. med medel från detsom
eller de landsting har valt delegerade.som

Paragrafen reglerar uttömmande hur kostnaderna för delegerades
verksamhet skall täckas. Delegerade har alltså ingen självständig lå-
nerätt.

22 §
I paragrafen finns vissa bestämmelser revision arbetsutskott-om av

och kommittéernas verksamhet. I övrigt gäller 9 kap.ets kommu-
nallagen.

Revisionen omfattar utskottets och kommittéernas hela tjänstgör-
ing, dvs. tid då dessaäven verksammaär för nyvalda full-organ
mäktiges räkning. Jfr 15 § ovan.

Revisorer enligt denna paragraf skall inte granskautses densom
verksamhet styrelsen och andra nämnder i landsting harsom som
valt delegerade förutövar delegerades räkning enligt 14 Sådan
verksamhet omfattas den ordinarie revisionen i respektive lands-av
ting.

Revisorerna skall berättelse resultatet revisionenavge en om av
till fullmäktige, övertar beslutanderätten från delegerade isom
landstinget enligt den indelningen. Berättelsen skall lämnas detnya
år då indelningsändringen träder i kraft. Fullmäktige skall före ut-
gången detta år besluta ansvarsfrihet skall beviljas ellerav om om
någon åtgärd för bevaka landstingets skallrätt vidtas.att Det sagda
innebär fullmäktige detta år alltså skallatt besluta i fråga om an-
svarsfrihet med anledning dels revisionsberättelsen från delegera-av
des revisorer, dels eller flera revisionsberättelser enligten som
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iverksamhetkommunallagens revisionsbestämmelser överavges
landsting enligt den äldre indelningen.

23 §
laglighetsprövning.s.k.finnsparagraf bestämmelserI denna om

kommunallagen får beslutenligtgäller 10 kap.vadFörutom som
kommittéer ellerarbetsutskottet,delegerade, partssammansattaav

delegerade ochvarje landsting har valtöverklagas avsomavorgan
avgränsning ilandsting. Någonsådantmedlemden är ettavsom

bli medlem i lands-till den kommersistnämnda hänseende attsom
inte gjorts.såledesindelningen hartinget enligt den nya

Ikraftträdandet
ändringarna iindelningslagen börbeträffandeskälAv somsamma

janu-i kraft denindelningsdelegerade träda lkommunalalagen om
ari 1996.
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Reservationer särskildaoch

yttranden

Reservation Anders1 G. Högmarkav

och Ralph Lédel

Allmänt

Regionberedningen har med utgångspunkt i års politiska dis-senare
kussioner regionalt självstyre,ökat gjort bred genomgångom en av

skulle överförasarbetsuppgifter kunna till regionala självstyre]-som
landsting.facto dagens Beredningende har i sitt bagageseorgan,

uttrycklig ambition landstingenhaft väsentligt ökatatt ettgeen
Ändå idet få och huvudsakverksamhetsfält. är marginella uppgifter

otydliga förutsättningarmeddessutom föreslås föras frånöversom
landsting. Sambandetlänsstyrelser till mellan bestämmanderätt över

för finansieringverksamhet och denna har inte klar-ansvaret av
gjorts.

Regionberedningen förutsätter avvikelser från den allmänt accep-
terade grundprincipen bestämma verk-den har överatt attsom en
samhet också skall för de finansiella konsekvenserna. Någrasvara
oklarheter detta inte då det i förlängningenslag får förekommaav

till till landstingleder övervältring och kom-kostnader från statav
muner. .

Vi saknar analyser från beredningen avvägningar mellanom
nationella, Naturligtregionala och lokala intressen. hade varit att
belysa alternativ ansvarsförhållandenmed nuvarande grundsom

statligamed utvecklade samband samspel mellanochmen organ
olikaoch konstellationer kommuner.samverkandeav

Regionberedningen inte, direktiv, påvisahar sina lyckatstrots att
dess förslag till resursutnyttjande. Ris-leder allmänt bättreett sett
ken ökad politisering också innebär effek-är tvärtom sämrestor att
tivitet i för minskade kostnader följd. Medmed ökade stället som

samhällsekonomihänsyn till dagens mycket borde kostnads-svaga
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deålagts länsstyrelserna underbesparingar, dem redanutöver som
redovisats. Regionberedningens och Skatte-hakommande åren,tre

bedrivits oberoendeförefaller ha heltämningsutredningens arbeteutj
samordning kunde varit värde.Viss havarandra. avav

det övergripandebred skall bäraEnigheten är att staten an-om
Likaså rå-grundläggande levnadsbetingelser.människorsförsvaret

måste utnyttjaslandets samladeenighetder bred att resurserom
Regionberedning-befrämjar tillväxten.effektivt och på sättett som

mindre övertyganderedovisat ochinte någon konkrethar än ar-en
ansvarsfördelningförändra nuvarandegumentering för behov attav

tilldiskussion har tagitssamhällsuppgifter. Endast abstraktför en
negativa rådande ansvarsförhållan-effekterintäkt för hävdaatt av

den.
statsmakterna samord-markering behovetBeredningens attav av

nivån finner vi angelägen. Medregionalasina intressen på dennar
ibland delvissamordna radför länsstyrelsenrolldenna mot-att en

uttryckerförvånande majoriteten klartdetstridiga intressen är att
allmänintresset viaföreträderstyrelseoch värdetbehovet somav en

politiskadet systemet.
regering-utseddskall ha styrelse,länsstyrelsenVi att avenanser

partiorganisationerna i länet, baseradpolitiskanominerad deaven,
nationellaförändras deSå markeras ochriksdagsvalsresultatet.på

regionnivå.påmålen

Skogsvårdsstyrelsen

skall inordnas underskogsvårdsstyrelsernaBeredningen föreslår att
Vi delarför detta.utvecklar antallänsstyrelsen och ett argument

i särskiltvåra synpunkteruppfattningen och utvecklarinte ytt-ett
rande.

arbetsuppgifter ochNya gränser

perspektiv på samhälls-regionalaförenklingDet är tro attatten
enhetliga geografiskainordnas i mönster.låter sigutvecklingen

samverkansprojekti mångfalduppvisar ställetVerkligheten aven
avgränsningar.sina geografiskaoch formarvarje projekt kräverdär

samverkandeenskilda ellerstatliga ochmellansamspelEtt organ
effektivitetnödvändigförutsättningarna förde bästakommuner ger
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funge-och kommunernaRelationernañexibilitet. mellanoch staten
omvärldsföränd-medi taktutvecklaskan behövavälrätt menrar

statliga sektorn. Ettsamordning inom denförbättradringar och re-
utifrånverkandebyråkrati ochmedsjälvstyrelseorgangionalt egen

komplicera dettaverksamhetsfält skulleroll brettoklar över etten
samspel.

fastlagtpartistämma 1993sinSamlingspartiet vidharModerata
ipolitiska nivåernatvådeskalloch kommunernaatt staten vara

sjukvårdenfinansieringavskaffas ochLandstingenSverige. aven ny
sjukvårdsförsäkring införs.obligatoriskallmänbaserad på en

samhälle.och civiltkommunuppgifterLandstingens övertas stat,av
frivilligpå väg.kommungränsersamverkanVid sker överbehov

ochbehövs intebeskattningsrätt ännumedregional nivåNågon
utvidgad sådan.någonmindre

överförandeförslagentillstyrkavi kanföljerAv detta att om
Vi inte hellertill landstingen. kanlänsstyrelsernafrånuppgifterav

iunder 1996försöksverksamhet redanförslagettillstyrka enom
för dessaförankringenDen lokalaStockholms län.ochJämtlands

redovisade.dokumenterade ellertillräckligtinteförsök är
länsförvaltningen bil-i statligaSkåne denbakomVi ställer attoss

landsting.Skånehela utgörliksomdar län ettattett
Västsverige regionala och lokalai denindelningen ärVad gäller

lika klar.uppslutningen
Älvs-jämteGöteborgs och Bohus länrimligtförefallerDet att
inför-landsting. Vad förslagetgällerlänbildarborgs län attnyttett

viställer tveksamma. bredaDenSkaraborgs länliva även oss re-
idéfår utvisa hur dennafölja väl förankradskallmissomgång som

berörs.hos dem närmastär som
Hal-fungerandedet välgäller i högre grad förslagetDetta att ur

sina % denmed 25bryta Kungsbacka kommunlands län avsomur
Halland.delvitalskattekraftenhalländska utgör aven

funktionelltiinvånareoch dessKungsbacka kommunOaktat att
framstårGöteborgsregionen,samarbete medhänseende har nära

olycklig.uppdelning Hallanddenna av som
länstillhörighetKungsbackasmening måste beslutetEnligt vår om

exempelvis i formmeningsyttring,ldar lokalföregås mycketenav
landstingsgränserochförändringar läns-folkomröstning. De avav

sina huvuddragtill ioch vi ansluterberedningen föreslår osssom
länen.strukturbättreberättigade önskemåltillgodoser avom en

län-för deingenställningstagandevårtDäremot utgör accept stora
idé.ens
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Vi därför tillfredsställelsemed beredningen avstår frånnoterar att
förslag storregionuppdelning landet.att presentera om av

Frivillig samverkan och vidareutveckling denna utifrån ettav an-
grundstrukturertal framstår vida konstruktiv under de när-som mer

åren.maste
Då kan också vinnas erfarenheter det transnationella regionalaav

samarbete med historiska förtecken alltmer finner sina formersom
i Europa. Sverige blir så delaktigt isätt begreppet regionernas
Europa.

i historisktSett perspektiv bidrar denna samarbete tillett typ av
såväl ekonomisk utveckling fördjupad internationell förståelse,som
vilket rimligtvis står i samklang med EU:s strävanden.yttersta

Vi förutsätter vidare, med hänvisning till utredningsdirektiven om
subsidiaritet, statsmakterna avvaktar med fastställa deatt att nya
länsgränserna i Skåne och Västsverige till dess lokalt ochatt man
regionalt förankrat och beslutat landstingsgränser.om nya

Förslaget de storlänen i Skånegöra och Västsverige tillatt nya
regionplaneorgan ytterligt tveksamt.är Regionplanering förutsätter

mycket förankringgod i kommunernas fysiska planering och fören
mellankommunala frågor nära samarbete mellan kommuner.ett

landstingMed huvudmän blir regionplan pappersti-mestsom en en
vilket mångårig erfarenhet i Stockholms län bekräftar. Enger, ope-

rativ och meningsfull regionplanering bedrivs bäst kommunerav
och berörda statliga i samarbete.organ

Regionberedningens förslag kan på goda grunder uppfattas som
kommunernas roll reduceras till oklar samrâdsfunktion ochatt en

detta tveksamma.gör oss
Regionberedningen vill föga övertygandeettgenom resonemang

betrakta rollen regionens företrädare särskild be-som som en ny
fogenhet för landstingen. Vår avstyrkan landstingenatt ge nya upp-
gifter tidigare skötts länsstyrelserna omfattar givetvis ocksåsom av
detta förslag. inteDet rimligtär tänka sig landstinget skallatt att
framstå regionens auktoritativa företrädare i andra frågor änsom

själv har för. Regionens företrädare givetvisär denman ansvar som
har för aktuella verksamheter och ställningstaganden. Detansvaret
kan landshövdingen eller företrädare för kommuner och lands-vara
ting.
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KihlbergReservation Stefan2 av

utgångspunkterl Allmänna

inte förstårekonomiska kris inte förklarasSveriges kan manom
viktig tillorsakpolitiska Enbristerna i deterkänneroch systemet.

i utsträckningbeslutenpolitiskai detbristerna är storattsystemet
kortsiktiga,och tak-särintresseninflytande starkaformats under av

i kon-står därför starkverkliga beslutsfattandettiska hänsyn. Det
primärt bör hävda all-och kommunernatill kravet statenatttrast
långsiktiga intressenasärintressena och deframförmänintresset

demokratin i dettaden svenskakortsiktiga. Jagframför de attmenar
för-därför blandDen behöversvagheter.avseende har annatstora

självständighet ochkommunalpluralism, ökadriktningiändras mot
civilkurage. sagda bekräftasansvarstagande och Detpersonligtmer

återblick i detta be-kapitel 2 Historiskläserinte minst när man --
tänkande.

indelningarpolitiska institutioner ochtill förändradeförslagMina
institutionel-nödvändigheter.ekonomiska Men dessaaktualiseras av

demokratin försvagas.inte Tvärtominnebärförändringar att me-
vitaliserar folkstyrel-och den svenskaförnyarförslagenjag attnar

grundprinciper aktivtfyra allmännaMina förslag styrs avsen. -
ansvarsfördelning.effektivitet tydligpluralism, ochmedborgarskap,

avskaffasLandstingen bör2

nivåer riks-territoriellai Sverigeoffentliga sektorn harDen tre -
kyrkligaräknar in defyralandsting och kommundag, manom

finns idag slagsmellannivånförsamlingarna. På regionaladen ett
ansvarsfördelning. Lands-mycket oklardubbelkommando med en

existensbe-idag saknarälvstyrelseorgantinget folkvaltär ett som
successivteroderadeMotiven landstingens existensrättigande. för

kommunblocksrefor-ochframgångsrika kommun-bort degenom
idagLandstinget kan1970-talet.och1950-, 1960-undermerna

sjuk-förbeskrivas sektorsorganhårddraget,också, lite rentettsom
sjuk- häl-utgifter och% landstingenshälsovård. Cirka 85 äroch av

för den statligadet viktigastesovård. Länsstyrelsen är organet re-
för övrigtlänsstyrelsenigionala länsförvaltningen. Styrelsen är en

landstinget; lands-väljseftersom dess ledamötermärklig hybrid av
regeringen.dockhövdingen utnämns av
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Enligt min uppfattning nivåertvå fullt tillräckligt förär till-att
representativa demokratinsgodose den krav. Sverige har inte den
heterogenitetstorlek eller skulle kunna motivera utvecklingsom en

i riktning vilket jag blir fallet majoritetensfederal med för-menar
till uppgradering landstingen. Vidare jagslag det ärattav anser

principiellt otillfredsställande sektorsorgan landstingetatt ett som
beskattningsrätt; varken bostadssektorn eller universitets-har egen

exempelvissektorn har skatter. Min uppfattningrätt att ta ut egna
saknas rationella sakliga bibehålladet och skälär attatt numera

landstingen. Landstingen bör således avskaffas. förslag,Detta till-
med många andra goda sådana, framfördes riktigtmycketsammans

Ekonomikommissionen i villkorockså betänkandet Nya för eko-av
politik 1993: 16.nomi och SOU

Sverige inte minst i internationella perspektivhar sett stora,- -
och självständiga kommuner. Jagstarka, kompetenta detattanser

självständighet och lokala självstyrelsekommunernas be-är som
vidareutvecklas istället för landstingens.höver stärkas och Redan

idag emellertid Sveriges kommuner fullt kapablaär att ensamma
i olika samverkansformer såväl för sjukvårds-eller överta ansvaret

hälsovårdsfrågor övriga landstingsuppgifter.och som
landstingens aktualiserarFrågan avskaffande många frågorom

kring sjukvårdens organisation, huvudmannaskap och finansiering.
frågor behöver naturligtvis och utredas i särskildDessa penetreras

ordning Diskussionen sjukvårdens framtidaHSU 2000. om orga--
istället enligt min meningnisation bör utgå från förutsättningen att

landstingen avskaffas. det gäller finansieringen jagNär kan tänka
mig skatteñnansiering obligatoriska kollektivasåväl eller pri-som

sjukvårdsförsäkringar. driften jagNär det gäller gärnavata ser en
blandning olika huvudmannaskap: enskilda kommuner,staten,av

stiftelser, kooperativa privatasamverkande kommuner, eller läkar-
hus.

avskaffande landstingen skulle naturligtvis också resulteraEtt av
i dramatiskt administrativa kostnader för sjuk- och hälsovår-lägre
den.
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Ökad3 regional behövssamverkan -
inte regionalt självstyremen

Regionberedningens majoritet föreslår de nuvarande landstingenatt
utvecklas till regionala självstyrelseorgan med beskattningsrätt, be-
slutanderätt och omfattande regionalt utvecklingsansvar. Jag reser-

mig detta förslag jag kommer allvarligtmot attverar som menar ur-
holka den kommunala och lokala självstyrelsen. Detta kommer i sin

skapa demokratiskt underskott besluten flyttastur att ett attgenom
längre bort från kommuninvånarna. Regionberedningen föreslår vis-
serligen inte någon makt eller några befogenheter skall fråntasatt
kommunerna jag detta kommer bli närmastatt attmen menar en-
axiomatisk konsekvens genomför förslaget.om man

vidare iJag övertygad liteär längre perspektiv kom-att ettom
regionala älvstyrelseorgan och regionparlament bliatt ettmer up-

allvarligtpenbart och hot den nationella enhetsstaten Sverige.mot
framtida regionernas EuropaI Sverigeär med sina 8,5 miljonerett

invånare ganska liten region även stor.är Att delaytanen om upp
småregionerSverige i 20-tal med självstyrelse med mycketett egen

invånarantalvarierande från i bästa fall cirka miljon invånareen
till kanske hundrafemtiotusenoch jag ganskaär säkerttror ettner

nationalstatenslå sönder Sverige.sätt att
självstyrelsereformregionalAtt också skulle resultera i ännuen

offentliga administrativa utgifterstörre och kostnader detär närmast
truism konstatera. Jag redan dagens kostnadsnivåeratt attmenaren
offentlig administrationför och byråkrati långtär vadutöver som

kan rimligt och Sverige i framtiden kommer ha rådanses attsom
med.

Framtida regioner med betydande och bredstora egna resurser en
kompetens tenderar iockså kraft politiska auktoritetsin att ut-av
vecklas till självständiga organisationer slår vakt betyd-som om en
ande självständighet statsmakterna. Detta kan i prak-gentemotegen
tiken leda till faktiskt inte formellt federaltän En sä-ett system.om
dan utveckling federalism jag djupt olycklig. Denmot anser vore

inte heller förenligär med utgångspunkterna och direktiven för Re-
gionberedningen.

Det också svårt finna någonär form bredare medborgar-att av
stöd eller opinion för införandet regionala självstyrelseor-större av

fråganTvärtom drivas huvudsakligen vissa särintres-gan. synes av
där landstingsanknytningen regel undantag. Iblandär änsen mer

påstås näringslivet förespråkaskulle regionala älvstyrelseorgan.att

IS l5-0Hl
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näringslivetdylika påståenden. Vadförinte finna belägggårDet att
administrationförvaltning ochoffentlig är:hosefterlysabrukar

tydliga och snabba be-korrekta besked,snabba ochspelregler,fasta
Införandetlångsiktighet.rationalitet ocheffektivitet,slutsvägar, av

dessa fakto-kan knappastsjälvstyrelseorgan sägasregionala gynna

rer.

regionsinförkanKommunerna4 ta ansvar -
länsstyrelsermedtillsammans nya

inte jag för-innebärsjälvstyrelseorganregionalakritikMin attmot
planering ochregionalkraftfullareochbättrebehovetnekar av en

jag det äruppenbartbehov ärsamverkan. Detta attmenarmen-
axla dettaprimärt skaregioneninomkommunerna ansvar.som

kallas Kom-modellstarkt med densympatiserar jagHärvidlag som
RegionalabetänkandeRegionutredningensisamverkanimuner

1992:63.perspektivstudie SOUroller en-
Kommuner-närhetsprincipen renodlas.innebärmodellDenna att

serviceoffentligadenabsolutadendå för merparten avsvararna
sjukvården. Kom-inklusivetill medborgarna,direktsigriktarsom

finansi-tillhandahållande ochhandi förstagälleransvarmunernas
modell förutsätts ock-produktion. I dennanödvändigtvisinteering,

organi-behöververksamhetavvecklade. Närlandstingenså envara
för sigvarje kommunområdegeografiskt änför eta-störreettseras

form.eller Dennaikommunersamverkan mellanbleras annanen
skall tillgodose och kanbehov dentill desamverkan kan anpassas

flexibla former.ochi mångaske
nödvändig ellerblir ärmellan kommunersamverkanDen som
skiljer sig bero-områdeni geografiskaönskvärd kan utövas som

olikaomfattadärvidoch kanmed samverkan,ändamåletende
kommuner.antal

regio-blir detsamverkankommunalfrivillighuvudsakligenMed
Medochkommunerdelat mellanutvecklingsansvaret stat.nala

reglering kan kommu-statligvissobligatorium ochinslagvissa av
bäst hanterasuppgiftersådanaförävenåläggas somansvarnerna

regioner.i större
form.i Delänsstyrelsernaocksåscenario jagI detta nyenser

nedan,länsindelning seväsentligt färreblivithar av-nygenom en
för allsamordningsansvarövergripandehar fått stat-desnitt 5; ett

åtskilliga dagensöverförtde harinom länet;förvaltninglig upp-av
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kvalifice-mycketeffektiva ochde små,till hargifter kommunerna;
kraftfulltlandshövding medledningkanslier underrade ettav en

resi-inom länet utöverantal lokalkontormandat; de har säkert ett
till det regiona-förhar detdensstaden; de attattyttersta ansvaret se

länetregionen;inomaxlas kommunernautvecklingsansvaret av
service ochmedbistå kommunernainriktade påprimärtde är att

befogenheterde harutvecklingsarbete;regionalai dessas attstöd
i stå, påfrågor gårregionalaförhindraochslita tvister t.ex.attatt

styrelseLänsstyrelsensrevirstrider.kommunalaeventuellagrund av
regeringen.naturligtvisska utses av

samordnadutvecklingenockså övertygadJag motär att enom
accelereras.förvaltning behöverstatliglänsförvaltning för allstatlig

Huvud-elfektivitetsskäl.samhällsekonomiska skäl ochBåde avav
skall ledas ochstatlig förvaltningregionalallbörregeln attvara

prestigeämbetsverkberördaAttlänsstyrelsen.samordnas avav
förhindrautveckling får intesådanuppskattarinterevirskäleller en

ordning.rationelleffektiv ochen

länsindelningbehöverSverigeHela5 en ny -
och SkåneVästsverigebarainte

sitt årslänsindelning har i 1634nuvarandeSveriges reger-ursprung
drottning Kristinas förmyndarregering,undertillkomingsform, som

förskäl Axel Oxenstierna hadeOxenstierna. DeAxelledd attav
ändamålsenliga pålänsindelning säkert goda ochskapa denna var

samhällemycket med dagensintehar1600-talet gemensamtmen-
ñeralandskapen, äridagproblem. Paradoxaltoch är ännu somnog

förankra-betydligt bättreOxenstiernas län,år Axelhundra äldre än
Åtskilliga försök och godamedborgarna länen.de bland än ansatser

länsindelning ocksåharför tidoch vår relevantskapa modernatt en
vil-kraften ochcivilkuraget,det politiskagjorts åren mengenom -

vid allasaknats. Somharväsentliga förändringarjan genomföraatt
revir-motkrafter ochstarkaorganisationsförändringar finns mycket

strider.
Sverige för dagens ochtiddet högJag år attatt engemenar nu

områdenlänsindelning. Deändamålsenligkravmorgondagens som
saknar i alltför360 år sedanför drygtOxenstierna utformadeAxel

inom vilkanaturliga områdenanknytning tillutsträckning destor
aktiviteter be-ekonomiskasig ochkommunikationsströmmar rör

drivs numera.
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En väsentlig utgångspunkt kravenär på länsindelningatt en ny
från insikten länen inte längre i första hand skallattemanerar ses

administrativa inomenheter den statliga förvaltningen utansom
också och kanske i första hand områden för samhällsplaneringsom
och effektivt resursutnyttjande. Jag det på dagens ochattmenar
morgondagens län ställs krav på de ska tillräcklig storlekatt vara av
och så geografiskt arronderade de näringsgeografisktutgör ochatt

Ävenkulturgeografiskt naturliga områden. samhällsekonomiska,
rationella effektivitetskravoch pekar entydigt på vikten överblickav

planeringsaktiviteteroch omfattar områden rationellt ochäratt som
sakligt arronderade.

Dessa förstärks ytterligare betraktarnär dagensargument man
verklighet. ñnnner då tämligen entydig bild.Man olikaNär före-en

organisationer, statliga myndigheter och affärsverk,tag, organ, som
resultat moderna styrningslilosofier, får frihet utforma sinett attav

regionala organisation efter vad för den enskilda myndighetenssom
utgångspunkt rationelltmotsv. väljer undantagslöstär nästanman

betydligt och andra områden dagensstörre län. Detta låter sigän
naturligtvis i vårt moderna samhälle där degöras avståndenstörsta
inom landet några timmars restidendast eller några millisek-är -
under med datorer och modern informationsteknologi.

naturlig utgångspunkt iEn arbetet med regional länsindel-en ny
ning den bör bygga och färre regioner. inteär större Men såatt
få så grundläggandeeller förutsättningar förstora att en samman-
hållen nationell politik ikommer fara. mästeDet också vara en
självklar utgångspunkt de regionernalänen] naturligaäratt nya som
underlag för politik och planering för uthållig utveckling, vilketen
för mig huvudsyftet med reformering länsindelningen.är en av

Även förutsättningarmed dessa finns det naturligtvis fiera olika
tillvägagångssätt och utgångspunkter för konstruera ochatt en ny

tid länsindelning.för vår ändamålsenlig Intressanta och välunder-
idéskisser också redovisatsbyggda har Regionutredningen SOUav

skisser tillsammans1992:63. Dessa med de samverkansregioner
framkristalliserades vid studieden gjorts forskare vidsom som av

universitets kulturgeografiska institutionGöteborgs på Regionbered-
ningens uppdrag jag tillräckligt goda underlag för Re-attanser vara
gionberedningen skulle ha vågat föreslå länsindelning för helaen ny
Sverige inte för Skåne Västsverige.och bara och Jag ser en uppen-

risk förverkligande två länsindelning-bar endast dessaatt ett av nya
riskerar i Sverigepå sikt resultera får endastatt att tre tungaar re-

gionala Stockholm, Göteborg och Malmö. Sverige behövernav -
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betydligt fier regionala viktigt balansera ochoch det är att mot-nav
verka dagens Stockholmifiering Sverige.av

Majoritetens förslag och Kristianstad tillVänersborggöraatt re-
i de anmärkningsvärda ellersidensstäder storlänen finner jagnya -

konstrueradespefulla. framförs såväl tak-Argumenten är somsom
verklighetenfrån faktiska och dess kravtiska och bortser hur den

på nationell nivå blir denMed motsvarande argumentationut.ser
inte bör Sveriges hu-logiska slutsatsen Stockholm längreatt vara

Östersund.vudstad denna istället skulle Göteborgutan att vara-
mig självklara naturliga residensstädernaoch Malmö för de ochär

framtida jag vill behålla Stockholmi de länen ochäven somnya -
nationens huvudstad.

mitt förslag till skiss för länsindelning förframgårSom en nyav
jag Skåne ochlän börSverige ñgur störreatt vara om-anser-

förr kallades Skåneland. Likasådelar detfatta även som anserav
något utformningGötalands län bör ha annorlundajag Västraatt en

föreslår. Exakt länsgränserna i framtidenmajoriteten skadenän var
naturligtvis skall i intimtfråga samråd medgå avgörasär somen

i gränsområdena. I min skiss har jag valtenskildade kommunerna
avsiktligtlänsgränserna diffusa.detta göramarkera attatt genom

för mitt förslag RegionutredningensbasenärSom nämntsovan
verklighetensmed samverkansregioner. Jag harskisser tillsammans

universitetvikt vid och akademiska högskolordärtill fäst attstor
betydelse föravgörande uthållig regio-stark ochostridigt har enen
jag låtit dagens faktiskaVidare har indelning ochnal utveckling. or-

näringslivsorganisationer,företag ochganisation kommuni-för stora
regionsjukvården haoch inflytandekationsverken stort utan att-

helt identisk för någon dem.vara av
i geografiskt ganskaföreslår jag indelasSom Norrlandattsynes

nödvändigt förlän. ochJag detta både önskvärtärstora attmenar
livskraftiga i Norrland. Dagensdynamiska regionerskapa ochatt

Dynamik och utvecklinglänsindelning jag motverkar detta.anser
kommunikationsmöjlighet-människornaskapas och med dagensav

geografis-fysiskt elektroniskt, inte Norrlandssåväl är storasomer,
befolkningsfördelning någon avgörande kon-avstånd och ojämnaka

kurrensnackdel.
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6 Avslutande 0rd

avslutande reflexion vill jag till minaSom återknyta allmänna ut-
i avsnitt citera Richtersgångspunkter 1 Horst bokattgenom ur

allmakt och vanmakt: När i handling inteMellan använderman
sina insikter, förlorar till slut förmågan inse hur skallattman man

nöjer sig den teoretiska insiktenhandla. Om med föränd-närman
finns inom räckhåll, korrumperar underlåtelse handlaring denna att

till också det kritiska tänkandet. blir emotionellt avtrubbadslut Man
intellektuellt blind.och
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Särskilt yttrande3 Anders G. Högmarkav

och Ralph Lédel

Diskussionerna skogsvårdsstyrelsernas organisatoriska tillhörig-om
förvisso ingen företeelse.het är ny

skogsvårdslagen följde myndighetsuppgif-Med den gamla raden
vilket kunde för involvera skogsvårdsstyrel-ter, argument attvara
i länsstyrelsen.sen

skogsvårdslagens tillkomst innebärDen däremot kraftfullnya en
avreglering skogsnäringen. Mycket den myndighetsutövning-av av

bort och med rådgivande dialog med skogs-togs ersattes enen
bruket utövare.

fáltorganisationGenom väl utbyggd med betydande lokalkän-en
har skogsvårdsstyrelserna tillvunnit sig respektnedom och erkän-

sin och sitt resultatinriktadenande för kompetens arbete för sä-att
skogsnäringenskerställa och utveckla försörj ningsbas det naturan--

produktiva skogsbruket.passade och
uppfattas också fristående skogsvårdsorganisationTveklöst en

viktig markering skogsnäringens utomordentliga betydel-som en av
ekonomin.för den svenskase

internationella skogliga SverigeI det där spelar led-umgänget en
ande roll skall inte underskatta symbolvärdet självständigman av en
skogsvårdsorganisation med framsynt skogsvårdslagstiftningsom en

förenargrund och grundläggande skogliga intressenvärnar in-som
naturvård och produktion.om

Skogsvårdsstyrelsernas framtida organisatoriska hemvist kommer
avspegla vilken grundsyn har näringenstatsmakterna på och dessatt

framtid.
alternativ då sigDe avtecknar blir antingen återgång tillsom en

genomreglerat myndighetsstyrt skogsbruk med länsstyrelsenett mer
organisatoriskt hemvist, alternativt dagens friare avregleradesom

skogsbruk präglat kompetenshöjande konstruktiv dialog därav en
och produktionsintressen och jämkas inommöts förnatur- ramen

gällande skogsvårdslag.
Inom skogsnäringen fåtorde önska tillbakagång till det lagen av

och myndigheter genomreglerade skogsbruket.
iakttagelseDenna bör starkt för fortsatt fri-ett argumentvara en

stående skogsvårdsorganisation.
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Nordström,Särskilt yttrande Lars4 av

NordellAxelJohansson och LarsKent

rollviktigarealltLänsarbetsnämnderna spelar ett av sam-somen
utbetal-Vid sidanutvecklingsorgan.ekonomiskt starkahällets av

ersättningsfunktionekonomiskarbetslöshet ochvidningar annan
i ökadlänsarbetsnämndernaarbetstillfällen harförmedlingsamt av

investerings-iengageradekommit bliocksåutsträckning storaatt
i betydandeindustrier, vilkabyggnader ochi formprojekt vägar,av

samhällsutveckling-långsiktigapåverka denkommit starktgrad att
många deinvolverade ii dagLänsarbetsnämnderna är ut-aven.

och därtill varaktiga arbetenledakanvecklingsprojekt sam-som
på olikanämndernaVidare sättönskvärd. ärmedverkanhällets är

utbildningsin-betydandefinansieringochplaneringiengagerade av
satser.

fråga deti övrigt anfört iberedningenvadmedenlighetI om re-
samhällsutveck-uppgifter i frågasjälvstyrelseorganetsgionala om

det gällerför samhällets insatser närochplaneringenlingen, ansvar
utbildning, detinfrastrukturenregionaladen samt synes oss vara na-

karaktärlångsiktig samhällsutvecklandeuppgifterdeturligt att av
självstyrelseorga-i överñyttas tilldag harlänsarbetsnämndernasom
investeringarinsatserhandförstaigällerDetta som menavsernet.

planering genomförandefrågauppgifter ide ut-även avom - -
reguljära utbildnings-utanför det kommunalaliggerbildningar som

ansvaret.
diskuterade funktionerna måste själv-deöverñyttningEn nuav

Re-analys vadutförlig änföregås betydligtfallet somav en mer
vi önskar bered-varförgionberedningen haft möjligheter till, att
frågor och därutöveri dessasig på principielltuttalarningen sättett

besvärligaalla deför klaraföreslår översyn görs utatt att av-en
uppstå.kommergränsningsfrågor med all säkerhet attsom

l9 l5-Ol4l
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Särskilt5 yttrande Sune Erikssonav

Beredningens arbetssätt

Idén vidsträckt regional självstyrelse har under de årti-senasteom
med växlande intensitet framförtsondena och diskuterats. Regionbe-

redningens majoritet har gjort sig till förvaltare denna idé. Dettaav
sin prägel på arbetssättet.har En stark övertygelse egenvär-satt om

regionaldet i självstyrelse har lagts till för principielltgrund det av-
görande ställningstagandet. övervägandenI ansvarsfördelningenom

olikabeträffande slag samhällsinsatser har avsiktensedan till-attav
regionalt självstyrelseorgan väsentligtdela verksamhetsfåltett ut-

ingångsvärde.gjort avgörandeett
Enligt min mening borde beredningen mindremed barlast för-av

meningar ha avvägningenutfattade analyserat mellan nationella, re-
gionala och lokala intressen beträffande olika slag sarnhällsinsat-av

På sådan analys borde beredningen sedan ha sinagrundatser. sam-
ansvarsfördelningenlade överväganden med värdering möjli-om av

alternativa lösningar. därvidDet borde ha sig naturligttett attga
alternativbelysa med stark anknytning tilläven nuvarandeett an-

svarsfördelning med utvecklade samband och samspel mellanmen
statliga i olika konstellationeroch samverkande kommuner.organ

Regionalt självstyrelseorgan

svenska folkstyrelsen uppbyggd på två nivåer förDen är demokra-
tisk förankring samhällets angelägenheter. Den och högstaav ena
nivån nivånDen andra kommuner och landstingär är medstaten.
åtskilda ansvarsområden sidoordnadoch kompetens. Regionbered-
ningen vill bred ansvarsroll för landstingen skapa ett systemgenom

tydliggjorda nivåer för demokratiskamed den förankringentre av
styrning. intesamhällsutvecklingens Jag delar beredningens uppfatt-

systemskiftening sådant önskvärt och ansluter mig därmedäratt ett
beredningensinte till förslag landstingets omvandling till ettom or-

för regionens utvecklingsfrågor. Mina vikti-med brett ansvargan
invändningar i följande.korthetärgaste

enighetråder bred skall bära övergripandeDet att staten ettom
för människors levnadsbetingelser i grundläggande hänse-attansvar

blir någorlunda likvärdiga i hela råder likasåenden landet. Det bred
utnyttjas effektivtenighet landets samlade bör ochatt resurserom
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tillväxtfrämj beträffandeande. Splittring samhällsinsatseransvaretav
för infrastruktur nationella intressenskan viktiga be-dessaäventyra
vakning. Detta sig särskilt bakgrund detoroandeter mot av sam-
hällsekonomiska framtidsperspektivet verkligen inte inbjudersom
till äventyrliga experiment.

från ansvarsfördelningenSett synpunkten hur den nuvarande för
samhällsuppgifter fungerar har något manifesterat behov vidgadav
regional självstyrelse inte påvisats. abstrakt argumentation harEn
fått konkret påvisande effekternegativa nuvarandeersätta av av an-
svarsförhållanden.

Regionala perspektiv samhällsutvecklingen låter sig vad gäller
integeografisk avgränsning inordnas i enhetligt Av-mönster.ett

gränsningen till rationelltbör vad för aktuellt slagäranpassas som
insatser. samspel mellan statliga enskildaEtt och ellerorganav

rimligtvissamverkande kommuner de bästa förutsättningarnager
behövlig flexibilitet. Behovet flexibilitetför beträffandeav samver-

avgränsningkansområdens torde också bli framträdande vid utnytt-
från fonder.jande stöd EU:sav

och utvecklingen iFörhållandena andra europeiska länder utgör
för regionaliseringinte ökad i Sverige.relevanta Omargument man

miljoner invånarei med 80Tyskland och 16 000 kommuner, i
miljoner invånareFrankrike med 60 och 36 000 kommuner ioch

miljoner invånareSpanien 40 och 8med 000 kommuner behovser
därav intestarka regioner kan dras några slutsatser vadav om som

Sverige. Men den slutsatsenbra för bordeär kunna dra ut-man av
europeiska länder vivecklingen i bör slå vakt homogenitetenatt om

undvikai vårt land och motsättningar mellan olikaatt uppamma
landsdelar.

Kommunernas omfattande ansvarsområden dem tillgör ound-
gängligen viktiga medverkande samhällsutvecklingen. Relationernai
mellan och kommunerna hyggligtfungerar bör utvecklasstaten men
i takt med omvärldsförändringar. behövliga samspelet skulleDet
kompliceras regionalt självstyrelseorgan med därtill knutenettav
byråkratisk verkande verksamhetsfålt utifrånbrettöverapparat ett

roll.oklaren
bildenTill hör också frågan samband mellan bestämmanderättom

verksamhet och finansiering denna.för Detöver äransvaret av en
accepterad grundprincip bestämmaden har verk-överattatt som

inriktning, omfattningsamhetens och standard också skall försvara
finansiella konsekvenserna Regionberedningen förut-de besluten.av

avvikelser från denna princip. förutsättes fortsattStaten finan-sätter
trañkinvesteringarsiera regionala utvecklingsstöd, och kulturverk-
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tillfrån statligt lands-beslutanderätten överförtssamhet sedan organ
erfarenheter tyder inte på dettaHittillsvarande ärtinget. att ett rea-

förutsättningar bära fi-Regionernas varierandelistiskt synsätt. att
finns risk för ökaddärför bli betydelse. Detnansiellt kan avansvar

regioner.spännvid mellan starka och svaga
vid-i argumentationen förkärnpunktDemokratiaspekten utgör en

Folkvalets betydelse Deregional självstyrelse. poängteras.sträckt
demokratin.viktig garanti för Menförvissovalenallmänna utgör en

väljarekontakt mellandemokrati förutsätter godfungerandevälen
partiorganisationernas akti-valen. De lokalamellanoch valda även

bli svårt för kretsbetydelse. måsteavgörande Detvitet dåär enav
det planet.kontakternaregionpolitiker hanteraattav

befogenheternaochRollen

förverkligad tankenmajoritet villRegionberedningens ettomse
förankring i folkvalmedsjälvstyrelseorgan,regionaltkraftfullt som

region-förauktoritativ företrädareskallbeskattningsrätt utgöraoch
regionensstrategier förformasinvånare. skallDäroch dess ut-en

på avsiktenrimligen baserasmåstepolitiskaveckling. Det ansvaret
utvecklingen.faktiskapåverka denavgörandestrategierna skallatt

ingalundabefogenheter kan dockLandstingets garantera genom-
forma. bered-utvecklingsstrategier skall Närslagskraft för de man

avsedda roll be-redovisar landstingetssakområdenolikaningen för
till andra själv-utsträckning handlaskrivs i ganskaden attstor om

vad skalluttrycka utgörabestämmande aktörerständigt ansessom
motsättning mellanbetydandefinns alltsååsikter.regionens Det en

självstyrelseorganetdet regionalauttalade syftetsidan detå attena
si-utveckling och å andraför regionenspolitisktskall bära ansvar

möjliggöraskullestyrande befogenheterfaktisktsådanadan som
ansvarstagande.detta

i betraktalösningen dilemmadettaBeredningen tycks attavse
vid si-särskild befogenhetföreträdareregionensrollen som ensom

sammanhang därsakområden. Iinom olikagällerdemdan somav
landstinget uppfattasskallträffas andraavgörandenaslutligade av

inte i for-Landstinget skallföreträdare.auktoritativaregionenssom
ställningstag-dessöverordnat kommunernameningmell menvara

enligtbetydelse. Detta äröverordnad synsätttillmätasskallanden
regionens företrädarerollhållbart. En reellmening intemin som

faktiska befogenheter.förinomendastkan utövas ramen
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genomfö-risk förpåtagligmeningfinns enligt min att ettDet en
pla-till skapandelederRegionberedningens förslagrande av enav

sigfrenesi formandetmed ägnarneringsbyråkrati där storman
förverkliga.skallandrautvecklingsstrategier hoppas attsom manav

sker. Må-såkontrollinte överpolitiker kanLandstingets utöva att
styrningsmöjligheterökadeskedeaktualiseras då ihända ett senare

tillförhållande kommunerna.landstingen iför

Grundlagsfråga

1970-talet detundergenomfördes ärrevideringmed denochI som
åskådliggöra och regleratydligtskallregeringsformenklargjort att

förankring. Regionbe-demokratiskasamhällsverksamhetenshela
folkstyrel-svenskaförändringar i denlikväl dehävdarredningen att

föranledainte behöverfunktion den föreslåruppbyggnad ochsens
aktualiseras enligtändringsådanEnregeringsformen.ändring i

tydliggöra denvilli det skede dåmening förstberedningens man
ochbenämningarfunktionvidasjälvstyrelsensregionala genom nya

formalitet.då en rensomses
sin i förhållandetför åsikt detsöker stödRegionberedningen att

folkvalda beslutsor-enheter medexistensIandstingskommuners som
reglerad i regeringsformen ochbeskattningsrätt är utanoch pre-gan

uppenbaravgränsning. Det dockuppgifternas ärcisering rea-enav
samhällsuppgif-visserligen fullgör viktigalandstinglitet dagensatt

politiskt förbära samlatkaningalunda ansvar sam-ter ansesmen
territorium. detta ochsitt insiktenJusthällsutvecklingen inom om

ledmotivet i Re-utgörnågotviljan i det hänseendet bygga nyttatt
vill åstad-beredningenöverväganden. Detgionberedningens nya

poli-förankringnivå förregionaltydligt urskiljbarkomma är aven
samhällsutvecklingen.förtiskt ansvar

låtitRegionberedningentill handsliggermisstankenDen nära att
grad på-i höggrundlagsaspektenbedömningar beträffandesina

,för-skullegrundlagsfråga utgörahandläggning ettverkas att somav
roll i delarlandstingensBeredningen villdröj ande attmoment. nya

ändringDå kan1996.verklighet redanskall blilandet reger-avav
slingrandedenförklarainte avvaktas. Det kaningsformen argumen-

reformsträvan-sinamotiveringvidå sidantation där avman ena -
region-och derasregionernadestarkt markeraden vill att nya-

landstings-landsting ochdagensnågot heltfullmäktige änär annat
grundlagsfråganbehandlingvidsidanå andrafullmäktige, avmen -

förmedla in-ambitionersinaförnekaberedd attär att genomegna-
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trycket det bara sig vissrör utveckling landstingensatt om en av
traditionella roll.

Enligt min mening bör respekten för rikets grundlagar upprätt-
hållas. Om vill förändra grunderna för den svenska folkstyrel-man

på det Regionberedningensätt föreslår bör detta skesen som genom
ändring regeringsformen.av

Mina synpunkter beträffande grundlagsaspekten har utförligare
redovisats i den Svenska Kommunförbundet utgivna skriften Tvåav
eller nivåer i svensk folkstyrelse.tre

Regional indelning

Beträffande länsindelningen i Sverigevästra delar jag uppfattningen
gränsdragningen inom närområdet till Göteborg olämplig.äratt

jagMen känner skepsis beredningens förslag detmot storaom
GötalandsVästra län.

har ingen erinranJag förslaget sammanläggning Mal-mot om av
möhus och Kristianstads län. De aktiviteter förekommit i Skånesom

politiskttyder på stöd för denna ändring länsindelningen. Det ärav
dock vikt observera den s.k. fempartsgruppens arbete ochatt attav
bildandet Skånestyrelsen åtminstone för del de involveradeav en av
har grundats på förutsättningen kommuner och landsting skulleatt

samverkande vidutgöra tillvaratagande Skånes intressen.parter av
Regionberedningens förslag innebär kommunernas roll reducerasatt
till samrådsfunktion. Bestämmanderätten tillkommer fr.o.m. 1999

landstingetsdet och dessförinnan indelningsdelegerade,nya organ
provisoriskadvs. det beslutsorganet för det blivande landstinget.

jag migNär intesäger ha något erinra sammanläggningatt mot
Malmöhus och Kristianstads län innebär det Skåneaccept attav av

förenas till län och landstingsområde. innebärDet däremotett ett
inte landstingets enväldiga roll beträffande föraccept av ansvaret
regionens utvecklingsfrågor. Kommuner, landsting och länsstyrelse
bör i samverkan hantera det ansvaret.

Beträffande landet Västsverigeutöver och Skåneresten av re-- -
dovisar beredningen endast mycket allmänt hållna Re-resonemang.
geringen förutsätts utfärda anvisningar vilka övervägandenom myn-

Ävendigheterna skall i indelningsfrågor.göra budgetstyrning anses
kunna lämpligen utnyttjas för stimulera utveckling tydli-att en som

på sikt leda till anpassning den administrativa indel-gen avses av
ningen till funktionella regioner.större beredningDen haft tillsom
uppgift överväga den administrativa indelningen begär alltså åt-att
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vägledanderegeringen mycketgärder från har inte av syn-men
åtgärder.redovisapunkter till grund för dessaatt

Regionplaneorgan

bli regionplaneorgan i delandstingetBeredningen föreslår skallatt
förslag skallSkåne och Götalands län. Dettanybildade Västra na-

vilken jag ii relation till landstingsroll,turligtvis den motnyases
vill ändå uttryckligtavvikande mening. Jagföregående markeratdet

regionplanering förutsätter så god för-fungerandeframhålla att en
lösningfysiska planering med lands-ankring i kommunernas att en

från Stock-olämplig. Erfarenheternahuvudman klartting ärsom
bekräfta detta.holms län synes

aspekterEkonomiska

samhällsekonomiska och problemen be-lägettill detMed hänsyn
resursförsörjning ekonomiskaoffentliga sektorns deden ärträffande

förändringar i samhällsorganisationens uppbygg-konsekvenserna av
svårigheternainser åstadkomma godavikt. Jagsynnerlignad attav

beredningens behandling de ekonomiskaanalyser att avmenarmen
alltför ytlig resonemangsnivå.påaspekterna stannat en

uppgifter från till regionala självstyre]-överföringDen statenav
innebärförordarberedningen splittringen av ansvarseorgan som

jag tidigare anförtkaninfrastrukturen. Detta äventyraför som --
utnyttjan-tillväxtfrämj andeviktiga bevakningen effektivt ochden av

beredningenharlandets samlade aspektende Den av-av resurser.
frånstått att penetrera.

positiv bild bespar-Beredningen tecknar i konturer avengrova
utvecklingsan-regionaltingspotential och effekter avgynnsamma

den framstårsådantbilden inte sättunderbyggd påDen är attsvar.
övertygande trovärdig.som

besvärsinstansLänsstyrelsens roll som

prövningförslagmig inte till beredningensansluterJag att avom
skall föras bort frångenerellti förvaltningsärendenöverklaganden

länsstyrelserna.
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Enligt det underlag redovisats det i nittiotal författ-är ettsom
ningar länsstyrelsen utpekas instans för handläggningsom som av

Såvitt jag förståröverklaganden. handlar det ofta lämplig-mera om
legalitetsprövning.hets- än

Beträffande åtskilliga de ärenden det handlar tordeav om nuvar-
ande ordning den rationella och väl tillgodose kravmestvara
rättssäkerhet.

Genomförande

Beredningen föreslår landstingens förändrade roll generellt skallatt
gälla fr.o.m. 1999. I vissa delar landet dock genomföran-av avses

tidigare.det ske
Stockholms och Jämtlands län gällerFör det ñnns landstingatt

de uppgifterna. Det kan dockmottagare noteras attsom av nya
fullmäktigederas valts för de begränsade uppgifter landstingenmera

fullgöra.har attnu
Skånes och Götalands län blirFör Västra de landstingen exi-nya

efter årssterande först 1998 val. De uppgifterna skall alltså till-nya
föras blivande landsting. Beslutanderätten indel-skall utövas av
ningsdelegerade företrädande nuvarande landsting och kommuner

ingår i landsting. Konstruktionen sig märklig. måsteDettersom
bli svårt under Hera år upprätthålla gränsdragning mellanatt en nu-

fullmäktigevarande enheters och de blivande enheternas indelnings-
delegerade.
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RydhSärskilt yttrande Jan6 av

Inledningl

arbetsfördel-till ändradRegionberedningens förslagJag attanser
inte möj-genomföras. Det ärlandsting inte börochning mellan stat
alternativredovisa desärskilt yttrandeförinomligt ettatt ramen

Regionberedningens betänkande.imin mening saknasenligtsom
Än synpunkteralla dekommenterafinns detmindre attutrymme

samhällslivet.skilda områdenvittberedningen framför avsom
antal frågorbehandlatillmitt yttrandedärförbegränsar ettJag att
i Regionbe-till mitt yttrandehänvisar ocksåhuvudavsnitt. Jagi tre

SOU 1993:97.Västsverige och Skånedelbetänkande,redningens

tendentiös ochBakgrundsbeskrivningen är2

saknasproblemanalys

arbetat förutsättningslöstinteharBeredningen2.1

Skåne SOUVästsverige ochRegionberedningensiRedan rapport,
intepåpeka beredningenanledningjag1993:97 hade att att ge-

rimlig motiv föranalys ochochnomfört attpresenterat en av
experiment svenska samhälls-omfattande med dengenomföra ett

delutredning också mycketRemissvaren dennaförvaltningen. var
regeringen sig inte heller böradåvarande ansågsplittrade. Den

försöksverksamhet.något delförslag avseendeframlägga
inte på någon punktslutbetänkandeiRegionberedningen har sitt

ändamålsenligtillberedningens ledaförslag skullevisat att meren
hela sitt arbeteistället underorganisation. Beredningenoffentlig har
tredje regionaltillifrån landstingen skall byggasutgått utatt en

inte hellerRegionberedningen harochmellan kommunnivå stat.
lösningar skulle kunnaalternativaredovisa hursig behöva seansett

direktivenenligtuppgifterviktigasteberedningensEn attut. varav
statliga och dendenmellanansvarsfördelningen iöverväga stort

uppgiftfullföljt dennainteBeredningen harsektorn.kommunala
utbyggnadmotiveralösning skullesöktendast avutan ensomen

verksamhet.landstingens
kritikallvarligriktaanledningbakgrundendenfinnsDet attmot
bordeuppfattningEnligt minarbetsmetod.beredningens valmot av

och arbetsupp-fördelningbörjat medhaberedningen ansvaraven



SÄRSKILDA SOU 1995:27562 RESERVATYONEROCH YTIRANDEN

varit möj-primärkommun. Därefter hade detmellan ochgifter stat
föreligger organisatoriskt behovfastställa detligt ettatt av enom

beskrivningSverige. Beredningen blandar i sinpolitisk mellannivâ i
respektiveendastlandsting primärkommun och talaroch statom

Beredningen underlåterregionala självstyrelseorgan.ochlokala
viktiga bedömningen den före-för denså underlagpå sätt att omge

regionala nivån överhuvudtaget behövs.slagna

ensidig bakgrundsteckningOrdrik mycket2.2 men

bakgrundskapiteli mycketbetänkande redovisar fleraBeredningens
olika synpunkter.framför antal Be-ochallmänna ettresonemangav

endast de skälensidigt inriktad lyfta framskrivningen dockär att
de många årensinföra länsparlament. Underframförts för attsom

för behålla och utvecklaredovisats antal goda skälhardebatt attett
organisera offentliga sektorn. Dessamodell för dennuvarande att

regering alla avvisatriksdag och under årvarit så starkaskäl har att
Beredningen borde ha bemödatinföra länsparlament.förslag att

redovisa utveckla också dessa skäl.objektivt ochsig attom
tillhänvisningbakgrundsbeskrivningen finns omfattande EUsI en

inte detregioner. Beredningen vill dock konstaterapåkrav uppen-
Sverige beslutat harindelning för EU-stödbara; den som nu om

sig nuvarande eller föreslagna regioner.ingenting medgöraatt vare
från riksdagsbeslut under årBeredningen bortser de senaresom

uppgift det regionala utvecklings-samordnastarkt betonat statens att
primärkom-via Nutek och Länsstyrelser. Inte heller berörsarbetet
länsgränser-möjlighet i samverkan inom län och överattmunernas

primära, nivånpolitiska kommunalaför de besluten. Denna svara
förbisedd i beredningens arbete.heltär

regeringens möj-innebär riksdagens ochBeredningens förslag att
arbetsmarknadspolitik,inom föra samladlighet landet när-att en

regionalpolitik kraftigt minskar. sådan, samlad,ingspolitik och En
viktiga politikområden,innefattapolitik måste också andra t.ex.

ordbrukspolitikbostadspolitik. och bostadspo-jordbruk, miljö, och J
förutsättningar integreraochlitik beredningen helt utelämnathar att

beredningeni regional utveckling harnationell miljöpolitik enen
ofullständig ochBeredningens genomgångunderlåtit belysa. äratt

Beredningens ensidigt redovi-spridda tankar.får karaktären avmer
inteofullständigt utredda, principer kani flera avseendensade, ut-

admi-grundläggande politiska ochför beslutunderlag rörgöra som
förutsättningar för hur Sverige skallnistrativa styras.
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enda inställningI den utredning medborgarnasbelyststora som
regionalt självstyretill inte SOM-institutet,Rör min länsgräns, Gö-

Universitet, Ceciliateborgs maj 1994 redovisar Malmström, for-
skare från Göteborgs Universitet undersökning allmänhetensaven
inställning till länsgränser, regionparlament Ett sammanfattan-m.m.

avsnitt efterde bär den talande titeln På regionanhänga-jakt en
Malmström skriver sidre. 203 i rapporten Oavsett partitillhör-

ighet tycks det svenska folket negativa till införaövertygat attvara
regionala parlament tydliga slutsatsen politiker-Den ärmest att

planer regioner och regionala inte har någongränser ut-nas om
förankring medborgarna, möjligtvisbredd hos bland deänannat

bor i Skåne A.a sid 207 oroade bör deMest västsvenskasom
beslutsfattarna eftersom Västsverige de två experi-ärvara, en av
mentregionerna. Hur väl utvecklat det regionala samarbetet påän är

så länge fögaelitnivå har tankarna stöd hos medborgarna iän Väst-
sidsverige. 208 Något medborgarkrav på regionparlamentA.a.

opinionerföreligger inte. De många utredningen finner sig hasom
anledning redovisa måhända bara åsikterär uttryck för hos antalett

idrivit dessa frågor begränsadedebattörer delar landet.som av

Beskrivning den svenska ekonomiska situationen2.3 saknasav

sig mitt i omfattandeSverige befinner ekonomisk förändringspro-en
betecknat lägetMånga har ekonomisk kris. bör dåDetsom encess.

svensk utredning,självklart fått i uppdrag disku-att atten somvara
grundläggande frågor berör hur Sverige skallyttersttera sty-som

sina bakgrunden nationella mål förförslagpresenterar motras, av
ekonomiska helt.den politiken. saknas Beredning-En sådan analys

därför intekan redovisa hur beredningensheller på någon punkten
förslag påverkar kostnader. Avsnittet iden offentliga 10sektorns
beredningens betänkande uppfyller elementära krav på eko-inte en
nomisk konsekvensbedömning. förhållande till-Enbart detta är
räckligt för avvisas.beredningens förslag böratt
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i regionalaför och roll denKommunernas2.4 ansvar
försvinnerutvecklingen

redovisar bered-kapitelinledande 5kvantitativt omfattandeEfter
ochansvarsfördelningen mellansini kapitel 6ningen statensyn

anförtsBeredningen harsjälvstyrelsen.kommunaladen ovansom
landstingensochdefinierat både primärkommunernasåtskillnadutan

Landstingen får därmedsjälvstyrelse.kommunalverksamhet som
tillanknytning medbor-goodwill ochprimärkommunernas näralåna

däremottill harfördelning uppgifter kommunernaNågon avgarna.
medsin direktkontaktmisterKommunernainte övervägts. staten.

möjlighet före-och skallLandstinget över statenstar omansvar
med kommunerna.samrådaligger

in-på några ställensitt arbetei slutskedetBeredningen har av
inteDettainte begränsas. ärverksamhetfogat kommunernasatt

och till-politiskt företrädarollnuvarandekorrekt. Kommunernas att
ni-politiska regionalaför denandra kommunermed svarasammans

vill gällan-beredningenvad göralandstingen. Trotsvån övertas av
överkommun medlandstingen blirriskerar kommunernade att en

iroll för kommunerdirektaNuvarandediffusa regler.mycket sam-
storlands-demokratiskeffektiv ochsannolikt änverkan är nyamer

ting.
angeläget kommunernauppfattningenligt minDet är attytterst

i frågor gällerpolitiska nivåndeni samverkan representerar som
också i dag. I deutveckling. Så skerregionernasochlänens samar-

bildas, spelar kom-regionalnivå, f.n.på läns- ochbetsorgan som
iroll. gälleravgörande Dettakommunermunförbund och t.ex.en

innebärBeredningens förslagi Mälardalen.ochBergslagen att
inteuppgifter. Kommunernalandstingen dessaöver utsertar repre-

det politiskaDärmed läggssamordningsorgan.i dessasentanter nya
förslag innebärBeredningensifrån medborgarna.längreansvaret en

kom-sådan åtgärdförcentralisering. Argumentet attsynes varaen
uppfattninginte dennabypolitik. Jag delarföreträder enmunerna

problem.inte deni mitt arbete möttoch har typen av
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Ökar heltäckandeytterligaredemokratin med2.5 en
nivåpolitisk

de-föreställningenutgångspunkt ärväsentlig attberedningenförEn
Sverige.i Dettainförsnivåheltäckandetredjemokratin ökar om en

slutligtsig avgöraslåternaturligtvis intevärderingsfrågaär somen
dennatillmäterberedningenEftersomsubjektivai än termer.annat
bered-klädsamtvaritvikt hade detavgörandesåuppfattning om

också andradärdiskussionnyanseradförthadeningen upp-en
belysts.fattningar

utifrånifrågasättasutgångspunkt kanberedningensJag attanser
Hittillsvarandeanför.beredningendemokratiaspekterdebl.a. som

tilldraroch kommunriksdagtillvaldetvisar ärerfarenhet att som
också valmed EU kommerochintresse. Imedborgarnassig stora

demokratiskainslag i denparlamentEUstill ett processen.att vara
inklvalnivåerfyrademokratin medökargivetingalundaDet är att

nivåerl.kyrkoval fem
vadför vad,uppståkanförvirringDen svaravem somomsom

idelta detförminska intressetlikakan gärnatill attväljer etc,man
utvecklingsfrågorförKommunernasarbetet.demokratiska ansvar

hittillsmedför ersättasroll ettoch attminskas uttunnasstatens
landsting.sektorsorganiserat

och kan redanmåste görasBesparingar2.6 nu

sid 134yttrande 1993:97,tidigare SOUmitti attkonstateradeJag
enligt Re-försöksverksamhetfaran medden attstora starta ennu

deochundanskymsdärmedgionberedningens förslag stoppasär att
rationalisering dentillmöjligheternaexisterandeidag avstora

grad Re-högreigäller ännuförvaltningen.offentliga Detta om
slutbetänkandeföreliggandegionberedningens förslag enligt genom-

ordentlig analysgåttytterligare två årharförs. Nu attutan en
därmedförsenasbesparingarnödvändiga ytter-gjorts. Processen av

ligare.
bespa-period däriinnelandstingoch är storakommunStat, en

sinuttrycker överpolitikerMedborgare ochmåsteringar göras. oro
kravmycketställslandstingenPå storakan bevaras.välfärdenom

välbe-förefaller fögaDetsjukvården.rationaliseraochutvecklaatt
och opröva-heltförändring läggaperiodsådanitänkt nyaatt aven

landstingen.ansvarsområdende
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Staten har för sin del, beredningen helt riktigt påpekar, intesom
fullföljt tidigare reformer och reformplaner, syftar tillsom en mer
samordnad och effektivare verksamhet. Den bör slutförasprocessen
omgående. detI arbetet bör i första hand vilken effekti-prövas
visering kan ske uppgifter överförs till primärkom-attsom genom
munerna.

Beredningens förslag, i realiteten innebär opreciserad för-som en
söksverksamhet under antal år, kommer detett stort att, om genom-
förs, allvarlig försena och hindra den nödvändiga rationaliseringen

den offentliga sektorn.av
minEnligt uppfattning borde beredningen underlag för sittsom

arbete anlitat organisatorisk sakkompetens. Så har inte skett. Bered-
ningen intehar heller fört någon diskussion inom detta sakområde.

kapitelI 8 sid 365 konstaterar beredningen helt riktigt statenatt
i fortsättningenäven kommer behöva myndigheter både påatt re-

gional nivå.och lokal Beredningens förslag innebär däremot att
landstinget regionalt byggs och dubblerar uppgifterutsom organ

också i fortsättningen skall åvila Den regionala röranstaten.som
minskar inte; kostnaderna däremot ökar.

3 Några synpunkter på beredningens förslag

I Det regionala utvecklingsansvaret

3.1.1 Regionalpolitikens roll missuppfattad

Beredningen har missuppfattat regionalpolitikens förutsättningar och
uppgifter. Regionalpolitikens främsta uppgift inte på regionalär att
nivå främja den regionen. Uppgiften betydligtär mångfa-egna mer
cetterad.

Regionalpolitik skall
olikaa delar landet och likartadeEU förutsätt-ge av mer- -

ningar för tillväxt och välfärd,

b upprätthålla mångfald och samhällsservice i olika delar av
landet samt

c utveckla näringslivstarkt i tillväxt och i samklang medett en
livsmiljö.god

Regionalpolitik iär grunden nationell politikm.a.o. en som
syftar till stödja och insatserstärka de isker näringsliv,att som
organisationer och kommuner. I denna politik ingår insatser från
många olika sektorer, samordnas via länsstyrelserna. Det kansom
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skulleintressei näringslivetsligga kommunernas ochinte att staten
tillväxtpolitik regio-ochdärregionala i lägedenlämna ettarenan

Sveriges medlemskap inalpolitik blir viktiga bl.a.än genommer
vinna påLuleå kan inteellereller Skaraborg, MalmöJämtlandEU.

lokalpolitik. Kommu-sinfinansieramed medelatt ensamma egna
lokalt har alltutvecklingenförbär det yttersta ansvaretsomnerna
utvecklingpolitik förinärvarandepåvinna äratt staten avatt en

hela landet.

frågapolitisktill företag intestöd3.1.2 Beslut enom

politiska förutsätt-regering fast deochriksdagSverige läggerI
regionalpoli-arbetsmarknadspolitik ochnäringspolitik,förningarna

visat dessaår harinte minst underErfarenheternatik. attsenare
skall kunnasamverka landetpolitikområden måsteväsentliga om

riktigtheltBeredningen förutsätterskuldkris.nuvarandeföras ut ur
statlig angelägen-fortfarande skallarbetsmarknadspolitikatt vara en

lokaliseringspo-regionalpolitik,däremotBeredningenhet. attanser
Samladelandstingen.skall föras tillföretagsstöd överinklusivelitik

förslagförsvåras beredningenspolitiksamladinsatser och ge-om
nomförs.

företag,praxis stöd tillvarit klar beslutocksåharDet att omen
administrativenskilda i huvudsak fattas iskallochorganisationer

intetill enskilda företag många skälstöd harBeslutordning. avom
kommunalpolitisk fråga. landstingochKommuneransetts vara en

enskilda stödärenden. Stöden, väl denärinte hanterafår därför po-
olikaskall interiksdag,besluten fattats regering ochlitiska utseav

och defår stöddeolika delar landet. Företag, bådei somsomav
behandling.likartadharfår stöd, siginte väntarätt att en

befogenheterochRegionberedningen meratt ansvaravanser
länsnivå till politisktpåföras från statliga tjänstemänbör över an-

införBeredningensvariga företrädare befolkningen.för en ny
enskildaövertygadprincip i det samhället. Jagsvenska är attom

näringslivför ochföreträdareenskilda företagare,medborgare, or-
rättssäker-ökarganisationssverige inte detta ett steg somanser vara

ökar förtroendetkostnader ellerminskar den offentliga sektornshet,
i samhället.förståelsen för politikers viktiga rolloch
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Miljöfrågor3.1.3 inte i huvudsak kontrollfunktionen

förslag till arbetsfördelning inom miljöområdet inne-Beredningens
miljöns utvecklingsfrågor skall hand landstinget.bär att tas om av

fortfarande förKontrollen skall däremot Ettstaten.ettvara ansvar
miljöfrågoreffektivt arbete med förutsätter Riksdag och regeringatt

in-via Naturvårdsverk och länsstyrelser kan med och påverkavara
vesteringar i beslutsskedet. byggs, in-redan När väg nären ny en

utvecklingsplan fast,dustrietablering läggsövervägs, när när etten
beviljas, industristöd utformas ijordbruksstöd alla dessanär ett -

idag koordinering nationella miljö-sammanhang sker med deen-
miljöpolitik minskarFörutsättningarna driva effektivmålen. att en

väsentligt beredningens förslag genomföres.om
ansvariga.också detta område MellanKommunerna är ytterst

länsstyrelser sker direkt samverkan, där sedankommuner och en
Landstingen liksom påutvecklats. har dettalänge kompetens

utveckling praktiskområden regional ingen erfarenhet ochandra av
kostnadsdrivande nivå byggs bered-kompetens. En upp omny

ningens förslag genomförs.

Kommunikationsinvesteringar statliga3.1.4 med medel
landstingenbeslutas av

kommunikationsavsnittet beredningen statligaföreslår deI att
till landstingen. svepande formule-länstrañkanslagen förs Iöver en

landstingen iring beredningen också skall någon form fåsäger att
investeringsmedel.inflytande Vägverkets underhålls- och I dagöver

användning s.k. LTA-medel samordnatsker beslut om av genom
politiskt valda lokalt förankradelänsstyrelserna och deras och styr-

samordnas synpunkter från kommunenVägverk,else. I dessa beslut
enskilda. slutliga besluten iBanverk, Naturvårdsverk och De tas

länsstyrelsens styrelse.
olämpligt samord-förefaller verklighetsfrämmande ochDet att

poli-skulle skeningen medel anslås annatettstatenav avav som
nationellaBeredningens synpunkter hur de kommu-tiskt organ.

inte leda tillnikationsinvesteringarna skall hanteras bör änannat att
kommunikationspla-till utredning nationellde överlämnas den om

ledning Naturvårdsverkets GDnering tillsatts under avsom nu
Anderberg.Rolf
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uppgifterförlandstingenSkall statens3.1.5 ;svara
gymnasieutbildningkommunernassamplanering av

uppgiften börtillberedningenföreslårutbildningavsnittet attI om
ligger hossamordningsfunktiondenfullgörahöraockså som nuatt

samordningochSamplaneringlänsstyrelserna av gym-samt att
ekonomiska skäl ochnödvändigt bådedärförnasieutbudet är avav

önskemål. Dennaelevernasbehov ochnäringslivetstillhänsyn
landstingen.pålämpligensamordning läggssarnplanering och

inte börförslagberedningenskursivering. Jagmin ge-attanser
primärkom-viktignivålokal ärUtbildningsfrågornomföras. en

ochkommunermellansamplaneringErforderliguppgift.munal
uni-ochhögskolorochforskningsorganisationeruniversitet,statliga

angelägenhet.statligförbliversitet bör en

kulturstödKulturminnesvård och statensutan3.1.6
medverkan

fördelaför attlandstinget skallföreslårBeredningen att ansvara
Beredning-kulturverksamhet.lokalregional ochtillmedelstatliga

kulturmiljövår-kulturminnes- ochFråganvidaresäger att omen
uppdragsområ-Kulturutredningenstillhörorganisationframtidadens

beredningeninteDetta hindrarinte här.därförbehandlasochde
kul-förverkligandet dennaförSamhällsansvaretfrån att avatt anse

sid 342landstingen ....ligga hosturstrategi bör
in-sinafördela mellanmedeluppgiftenfårLandstingen att egna

före-Detlokalaövrigaenskildakommuner ochstitutioner, grupper.
olämplig ordning.konkurrenssynpunktmig bl.a.faller vara en ur

inskränks ochrollKulturrådetsinnebärBeredningens förslag att
länsantikvarier-viamöjlighetsinRiksantikvarieämbetet förlorar att

kulturvärden.utvecklingendelta i avna
ikulturpolitik skebörochkulturvärdmodernJag att enanser

medlandsting, liksomochkommunermellansamverkannära stat,
måstesamverkansådannäringsliv. Ienskilda ochfolkrörelser, en

samordningsansvaret.förbehålla sigstaten
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Övriga3. 1.7 frågor

Ovan angivna exempel torde för sig visa beredningens för-attvar
slag otillräckligtär utredda och svårligen kan genomföras. Bered-
ningens förslag medför oförutsägbara konsekvenser i den offentliga
organisationen. Så samtliga statliga verk förutsätts arbetagott som
via landstingen. Det blir därmed mycket svårt för riksdag och re-
gering tillse den nationella politiken fåratt genomslag i helaatt lan-
det. Beredningens förslag intekan hanteras änannat som en exemp-
liñering i sig respektabel idé s.k. länsparlament,av en om som
under årens lopp då och då tagits Idén har vid samtliga till-upp.
fällen visat sig inte hålla för närmare granskning. Något harnytten
inte framkommit i denna beredning. Snarare kan säga denattman
moderna utvecklingen detgör faktiska behovet mellannivåatt av en

mindre tidigare.är än Dessutom denär svenska ekonomiska si-nu
tuationen sådan organisatoriska experiment riskerar medföraatt som
oförutsedda kostnader inte bör påbörjas.

Beredningens fokusering symbolfrågor får orealistisk fram-av en
toning i avsnittet där beredningen betonar behovet regionensav
företrädare. Företrädare blir de har något väsentligt säga.attsom
Ingenting hindrar idag landstings-, kommun- eller rikspolitiker att
företräda väljares politiska vilja. I dag företräds på länsnivå staten

länsstyrelser, landstingen för politik inom sittav svarar ansvars om-
råde och kommunerna företräder den politiska direktkontakten med
medborgarna. Det bra ordning.är Den regionala röraen som re-
gionberedningen huvudsakligen uppkomma lands-näranger synes
tingen önskar gå givnautöver ansvarsområden.

2 länsindelningNy

3.2.1 Sveriges organisatoriska indelning i län kan inte
lämnas vind för våg

En beredningens grunduppgifter nuvarande länsin-attav var se om
delning bör reformeras. Beredningen har intevalt behandla denatt
frågan och har hamnat i slutsatsen indelningen Sverige iatt av orga-
nisatoriska delar, län eller regioner, skall framväxa lokalgenom
opinionsbildning Jag sådant förhållningssätt inte kanatt ettanser
tillämpas på så viktig fråga gäller hur Sverige skallyttersten som
styras.
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vid Göte-gjord forskareutredningredovisarBeredningen aven
region-eller elvaiindelningföreslårUniversitetborgs sexensom

grundskiss.dennatillstyrkeravvisar ellerBeredningen varkener.
opinionVästsverige finnsjust iberedningenDäremot att enanser

ingå ilänSkaraborgsskalldärförslag ettgrund för attettgersom
Älvsborgs län.och BohusGöteborgsochmedtillsammansstorlän

tillhörighet iSkaraborgsredovisar inte fråganBeredningen att om
landstingsperspektiv. Ock-utifrånstödendast harstorlän ett rentett

inte redovisavaltoacceptabelt sättberedningen atthär harså ett
Västsverige.ifrån kommunernaframförtssynpunkterde som

ingåskallkommunKungsbackaocksåföreslårBeredningen att
minskatfrågan huruppkommerså skerOm ettstorlän.i detta om

frågadennaBeredningen lämnarbestå.skall kunnalänHallands
där-Hallandifrånberedningen utgåruppenbart atthelt. Det är att
ochmellan Skånesönder och delasmalssmåningomsåigenom

tillvägagångssättsådantJag oaccepta-Västsverige län. ett varaanser
och konse-sin uppfattningredovisatborde haBeredningenbelt.

såsomvilken utvecklingdärav ansettkvenserna angettsamt man
politi-beslutandemedborgare ochkandärigenomEndastönskvärd.

ställningstagande.förunderlagfåker ettett
folkligt stödförändring måste havarjeförrespektMed ettatt

från början konsekvensernaregeringochriksdagdockmåste veta
utvecklinglandet. Omi vissa delarinförsstorlän enatt avav

ilänsindelningendet påverkaVästsverige kommeriigångdras att
dettafått intrycketNorrland. Jag har detiockså attlandet,hela

önsk-beredningendelarutveckling ansettockså är varaavsomen
intevaltberedningeninvändningarstarka attharvärd. Jag emot att

sina motiv.fullt ut ange
alternativ ocholikaanalyseratberedningen borde haJag attanser

föredra.synpunktsamhälletsställning för vad atttagit voreursom
allmänhetenförförutsättningaruppläggning hade skapatsådanEn

riskerar fråganNufråga.mycket viktigaktivt imedverka omatt en
blilandetdärmed i helaVästsverige och attlänsindelningen i en

blirbedömningartaktiskaochtillfälliga opinionerdärhuggsexa av-
kost-ocheffektersamhällsstrukturblirResultatetgörande. varsen

överblickas.inte kannader
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Älvsborgs3.2.2 sammanslagning Skånei län ochresp
Göteborgs och Bohus län bör analyseras

Med något bättre underlag föreslår beredningen länen i Skåneett att
bör slås till Skånelän. Det möjligt sådanärett attsamman en sam-
manslagning kan lämplig. Beredningen har inte heller härvara re-
dovisat organisatoriska konsekvenser sitt förslag. Däri bordeav
också ingåttha bedömning konsekvenser för andra statligaen av
myndigheter polis, länsarbetsnämnd, försäkringskassa Re-t.ex. etc.
geringen bör bådade länsstyrelserna i iSkåne uppdrag attge

redovisa konsekvenserna sammanslagning till Skå-snarast ettav en
län.ne

min uppfattningDet ocksåär sammanslagning länssty-att en av
Älvsborgsrelserna i Skåne och Göteborgs och Bohus lån kanresp

Beredningen har dockövervägas. valt redovisa sakligtatt utan att
underlag föreslå Skaraborgs län bör ingå i Västra Götalandsatt ett
län. Det svårt föreställa sigär medborgarna i sådantatt att ett
storlän och storlandsting skulle känna sig delaktiga och näravara
de politiska besluten. Kommunernas och medborgarnas uppfattning
i frågan har negligerats till förmån för modell förts framen som av
huvudsakligen landstingspolitiker i området.

Om beredningens förslag till storlän i Sverigevästraett ge-
nomförs kommer också övrig länsindelning i landet påverkas. Enatt
seriös genomgång förutsättningarna för sammanslagningav en av
Älvsborgs och Göteborgs och Bohus län bör dock göras.snarast

iLänsstyrelserna de berörda länen bör få i uppdrag redovisaatt
konsekvenserna sammanslagning den statliga verksamhetenav en av
i bådadessa län.

3.2.3 Försöksverksamhet med den förvaltningensvenska

Beredningen föreslår Reformen med landstingens för detatt ansvar
regionala utvecklingsarbetet tidigareläggs i Skåne ioch Västra
Götalands län i Jämtlands län och Stockholms län. Förslagetsamt

helt orealistiskt praktiskt inteoch genomförbart.är Med eventuellt
för Skåneundantag föreligger inte någonheller enhetlig opi-lokal

nion det slag beredningen själv bör föreligga för änd-av som anger
ringar i länsgränser m.m.

Beredningen har på anmärkningsvärt valt stödjasättett att en
landstingsuppfattning i berörda områden och bortsett från kommu-
nala synpunkter. Medborgarna överhuvudtaget inte tillfrågade.är
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denförinte valtshellerlän hari berördafullmäktigeLandstingens
tilldelavillmandatperiodimittberedningenuppgift ensomnya

förlandstingnuvarandeförlegitimitetendemokratiskaDendem.
förslagUtredningensifrågasättas.därföruppgifter kandessa nya

be-remissbehandlingenvidredanharförsöksverksamhet avom
remissorgansamtligaavvisats näradelbetänkanderedningens nogav

förslagetbestämtavstyrkerJag om enlandstingskretsen.utanför
förvaltningsstrukturen.svenskamed denförsöksverksamhet

områdetförvaltningsrättsligapå detrollLänsstyrelsernas3.3

förvaltnings-iöverklagandenprövningföreslårBeredningen att av
tilllänsstyrelsefrånöverförasbörnivånregionalapå denärenden

måste gåmedborgareenskildadetta ärInnebörden attlänsrätt. av
bl.a.åberoparBeredningenprövad.sin sakfåfördomstoltill att

Europakonventionens.k.denochrättssäkerhetssynpunkter som
skyl-ochrättighetercivilasinafåhar rättenskilde attdensäger att

domstol.prövadedigheter av
möjlighet-deninteinnebärlänsstyrelsentill attöverklagandeEtt

påfattadebeslutfallmångaikanlänsstyrelsenViastängd.ären
fall fårde ñestaIslutligtnivå prövas.lokalellerkommunal annan

beslutetsigklart förprövning attlänsstyrelsens varviaklaganden
kvarstårnöjdintede fall han ärIhan rätt.fall fårandrairiktigt,

domstol.vidtalanförarätten att
förstakvarstålänsstyrelsen börtillskälñera att somfinnsDet

sakkun-tilltillgångharLänsstyrelsen storöverklagandeinstans. en
harlänsstyrelsendär attområdenolikainomlänsexperterskap

bygg-ochplan-frågaigälleröverklaganden. Det omt.ex.pröva
livsmedelshygi-ochdjurskyddnaturvård,miljöskydd,nadsväsendet,

besvärsprövningensförbetydelsefulltillgång ärDenna yttersten.
billig.ocheffektivblirbesvärsprövningenocksåochkvalitet gör att

sakkunskapen,införskaffa t.ex. genomtvingas däremotLänsrätten
sådantEttlänsexperter.länsstyrelsensfrånutlåtandeninhämtaatt

tidsödande.ochkostsamtomständligt,förfarande är
betänkan-avgivnanyligensittibyggutredningenochPlan- anser

SOUbyggärendenÖverprövning ochi plan-beslutde, av
länsrätt-godtagbartlänsrättsalternativetinte p. g.a.134,1994: vara

handlägg-långaförriskenochområdetpåbristande kompetensens
påavvaktanilänsstyrelsen, ettförordarUtredaren attningstider.

behållsödomstolar,miljregionalainrättandeframtidaeventuellt av
besvärsinstans.förstasom
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Överklaganden kommunala beslut enligt plan- och byggnads-av
lagstiftningen miljö- och hälsoskyddslagstiftningensamt de heltär
dominerande och resurskrävande blandmest överklagandeärendena
hos länsstyrelsen. Som nämnts dessaär ärendetyper föremålovan
för ingående överväganden i andra sammanhang. Jag det motanser
denna bakgrund olämpligt fastslå allmän principattvara nu attsom
överklaganden i förvaltningsärenden på regional nivå skall föras till
länsrätten i stället för länsstyrelsen.

Enligt beredningen kommer huvuduppgift för länsstyrelsenen
fortsättningsvisäven utföra tillsyn och kontrollatt och sär-vara att

skilt bevaka de statliga intressena i länet. Erfarenheterna från läns-
styrelsens prövning överklagade kommunala beslut visar detav att
inte sällan funnits anledning för länsstyrelsen tillsynsmyn-att som
dighet ingripa med anledning vad framkommit i överkla-ettav som

ärende. Genom prövningengat överklagade beslut får länsstyrel-av
mycket konkret insyn i hur olika författningar tolkas och till-sen en

ämpas hos kommunerna. Det är information kantypen av som vara
svår få fram vid tillsynsbesök,att uppföljningar o.d. Särskilt detnär
gäller uppföljningen de nationella målen i länet kan den in-av
formation länsstyrelsen får överklagandenagenom stortvara av
värde.

Även för åstadkomma samordnade insatseratt inom olika områ-
den Operation krogsaneringtyp överklagandenaär bra infor-en- -
mationskälla. Det kan bara den anledningen allmänt ifråga-av rent

intesättas länsstyrelsen borde andra instans i allaom över-vara
klagade kommunala beslut där de statliga intressena särskiltär ut-
talade eller intressanta bevaka. Det möjliggöratt effektiv ochen
kostnadsbesparande tillsynsverksamhet.

Det finns inga belägg för länsstyrelsen tillsynsmyndighetatt som
skulle på otillbörligt påverkasätt handläggningenett överklagan-av
dena. Tvärtom har det ofta framhållits värdefullt länsstyrel-attsom

har olika roller. Det möjlighet för personalen vidmakt-sen ger att
hålla hög kompetens inom olika områden. Ett exempel på dettaen

miljöskyddsområdetär där länsstyrelsen har rollen till-att vara
stånds-, tillsyns- och överprövningsmyndighet enligt miljöskydds-
lagen.

Mot bakgrund vad jag anfört avstyrker jag förslagetav ovan att
flytta prövningen överklaganden i förvaltningsärenden från läns-av
styrelsen. Jag hänvisar också till den reservation till Fri- och rättig-
hetskommitténs betänkande Thage Petterson, Yvon-som avgavs av

Sandberg och Björn Sydow alla s. Reservationen belyserne von
utförligt de grundläggande frågor jag här har berört.
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förslag till överför-konkretaBeredningen intelägger fram några
från länsstyrelsen.övrigtförvaltningsrättsliga uppgifter iing av
genomgång desystematiskberedningenförordarDäremot aven

länsstyrelsen, i syfteförfattningar något berörmånga sättsom
uppgiftsöverföring. En sådanfå till stånd sådanatt ge-senare en

omfatta länsstyrel-enbartlämplig, bör intenomgång kan vara men
statsförvaltningen. kanDetgenerell och omfatta helagörasutansen

uppgifter tillöverföralämpligtvisa sig det i ställetdå är attatt
länsstyrelsen.

ekonomisk bedömning saknas3.4 En

frågor,grundläggande och avgörandebehandlar heltBeredningen
avgörande ochSverige skall Enhandlar hur styras.ytterst omsom

kande ekonomiska konsekvensernaförutsättningsjälvklar är att
redovisning undermålig. DenBeredningens heltredovisas. är

ekonomiskaförutsättningen för bedömning kon-väsentligaste en av
någotmodell kan ställasföreslagensekvenser är annatmotatt nyen

minimum redovisat vadBeredningen borde haalternativ. ensom
organisation kunderationalisering nuvarandeutveckling och geav

därtillorganisationsutredning skulle detvarjebesparing.i I annan
alternativsjälvklart också något ytterligareha att presente-ansetts

kostnadsberäknats.ochrats
teoretiska intevill med hävda detBeredningen attresonemang

samband mellan antalet politiska nivåer och skatte-föreligger något
borde varit sambandha helt EttUtgångspunktentryck. en annan.

offentlig verksamhetkostnader förotvivelaktigtföreligger mellan
landstingeninnebärförslagbehovoch skatter. Beredningens attav

landstingens kostnadsök-Beredningen har inte visatbyggs attut.
statliga sektorn. totalaDeningar kan besparingar inom den sam-ge

minskaokontrollerat och därmedhällskostnaderna kommer ökaatt
inteckna be-ochellerför insatserandra angelägnautrymmet mer

hövligt skatteutrymme.
ensidigtså haberedningenmin uppfattningDet är attatt genom

allvarligtskall byggaslandstingenförutsättningenhävdat utatt
redovisa kostnadseffekteruppgift enligt direktivenåsidosatt sin att

särskiltskuldkrislandetsbakgrundsina förslag. Detta är mot avav
för omvårdnadsigiallvarligt. Medborgare landet avoroarsom

starkt samhällebehovetsjuka,och ochbarn, gamla ettavsom ser
i utbildning, kompeten-investeringarprioriteras förvars resurser
näringsliv kan knappastocharbetslivsutveckling och förnyelse av
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önska sig experiment med det svenska samhällets organisa-ettnu
tion. måste istället den befintligaNu organisationen trimmas. Endast
därigenom kan vi förvissa i första hand användsattoss om resurser

viktigaför verksamheter.
Beredningen har heller inte diskuterat de organisatoriska konse-

för landstingkvenserna de skall helt verksam-övertasom nu en ny
het. inget fall har det visats organisationI redanannat att en som

inne i ekonomisk och organisatorisk omvandling mår braär storen
ytterligaretillföras uppgifter. Landstingens vårdköer,attav en

sjukvårdspolitik efter HSU 2000, kostnader för trañksystemnya
uppgifter fordrar koncentration insatser.och Be-är storam.m. som

redningens förslag strider organisatoriskall erfarenhet, splittrarmot
landstingens koncentration, landstingenshotar därmed kärnverksam-

därigenomhet och väsentliga delar det ingår i landets väl-av som
fårdssystem.

alternativ handlingsplan4 En måste omedelbart
fastställas

inteBeredningen har sig behöva redovisa något alternativ tillansett
sitt förslag. jag anfört innebärSom det beredningen, i stridattovan

obligatoriskamed de direktiven för offentliga utredningar,ett av
inte heller kan de ekonomiska konsekvenserna sina förslag.ange av
Enligt min uppfattning synnerligendet angeläget debattenär att om
beredningens förslag inte till handlingsförlamning.leder total Jag
föreslår därför

regeringen omgående organisatoriskekonomiskuppdraratt en
kommission igenom statligaden sektorns rationalise-att
ringsmöjligheter. Detta kan ske grundval principielladeav
tankegångar redovisats i samband med reformen samordnadsom
länsförvaltning och vad beredningen anför i kapitel Om-som
gående mycket vinster utredningkan här Denna börgöras.stora

fortlöpande utredningar inomhålla kontakter med de pågårsom
viktiga politikområden Utredningarna målområde 6 ocht.ex. om
övriga målområden,EUs Kulturutredningen, Nationell kommuni-
kationsplanering, Bostadspolitiska utredningen, etc.

sådan övergripandeEn genomgång bör kunna genomföras
isnabbt och samarbete med berörda utredningar, centrala verk

länsstyrelser. bör också anlitande lämpligoch Den ske med av
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organisationsöver-sådanorganisatorisk expertis. Resultaten enav
regeringen kan fortlöpan-successivt tillbör rapporteras somsyn

effektivisera statsförvalt-vilka åtgärder författa beslutde attom
genomföras.ningen börsom

Malmöhus län respekti-Kristianstads ochi länlänsstyrelsernaatt
Älvsborgs län bör få i uppdragoch Bohus län ochGöteborgsve

förförutsättningarochredovisa konsekvenseratt en samman-av
alternativ till samverkanlän. Också andraslagning berördaav

därvid samråda med berördaLänsstyrelserna börbör belysas.
landsting.ochmyndigheter, kommunerstatliga

vilkamed kommunernai samarbetenäragörsöversynatt omen
till primärkommu-ytterligare kan delegerasuppgifterstatliga som

nerna,

vaduppgifter bedöms bakgrundfortsattalandstingens motatt av
angivna organisationsöversyn ochiframkommakan ovansom

remissbehandlingenutgångspunkt fråntagits medbeslutefter att
betänkandesjukvårdsutredningensochHälso- samtav

utvecklarcentralt och via länsstyrelsernatidenunder statenatt
samordningsroll.sin

offentligaintensiv denperiod strukturöversynsådanEfter avaven
slutligregering förutsättningar ställ-ochriksdagharsektorn att ta

erforderligt tredje administ-införakanning till det attanses enom
periodUnder dennaSverige.politisk irativ och heltäckande nivå

ytterligare besparingarrationalisering sannolikhethar med storav
redovisas och också genomföras.kunnat
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