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Förord

tillhar1997:801997:08, dir.regionkommittén InparlamentariskaDen
ändradförsöksverksamhet meddenoch utvärderaföljadelsuppgift att upp

be-riksdagen harkommunmellan ochansvarsfördelningregional stat som
förslagvissadels utformarskr. 77,1996/97:36, KU4,slutat prop. omom

samhällsorganisationen.regionalaframtidaden
syfteuppdrag ilämnatkommitténharled i arbetet att taSom utett

frågor. Upp-i olikaställningstagandenkommitténsförunderlagfram
fall publicerasi vissaredovisas i separat.dragen rapporter, som

utvärderingiden förstaredovisasdennaI etappenrapport aven
i Skåne,samhällsorganisationregionalmedförsöksverksamheten en ny

medHuvudsyftetGötalands län. äroch rapportenGotlands VästraKalmar,
samord-ochdecentraliserings-demokrati-,analyseraochdiskuteraatt

försöksverksamheten.iningsaspekter
de fyraföreträdare iledandeintervjuer meddels påbyggerRapporten

delsVästerbottenochreferenslän Hallands.k.tvåförsökslänen samt --
län.dessakommunchefer ipolitiker ochblandenkätundersökningpå en

tilltillika författaregenomförande ochundersökningensförAnsvarig
universitetslektorkommittén,sekreteraren iochär statsvetarenrapporten

innehållet.själv förFörfattarenJohansson.Jörgen ansvarar
dels för-publicera dennamedavsikt ärKommitténs attrapportatt
försöks-i de fyraskerförändringarbild deaktuellmedla som nuaven

samhällsorganisationensregionaladebatt dentillstimuleradelslänen, om
utfonnning.framtida

fort-kommitténsunderlag iviktigtkommer utgöraRapporten ettatt
regeringentillskall överlämnasslutbetänkandemed detarbetesatta som

2000.oktober ården 1

StarrinKarin
Ordförande





försök 1påRegionreform1999:103SOU

Innehållsförteckning

3förordFörfattarens

5regionförsökutvärdera1 Att

5historiskt beslutInledning1.1 ett- ..................................................... ..
samhällsorganisationregionalmedFörsök1.2 en ny -

6bakgrunden ................................................................................... ..
9reformstrategipolitiskFörsöksverksamhet1.3 som ........................... ..

12frågoroch viktigasteutgångspunkterUtvärderingens1.4 ............... ..
14metoderUtvärderingens1.5 .............................................................. ..
19framRegionfrågan försöken växteoch huri2 stort ...................... ..

19dagordningenregionfråga påInledning2.1 en- ...............................
20iRegionfrågan2.2 stort ..................................................................... ..
27Försökens framväxtprocesser2.3 ..................................................... ..
41tidförstaFörsöksverksamhetens3

41Inledning3.1 ..................................................................................... ..
41förhållandenRegiondemokratiska3.2 .............................................. ..

makt- ochde vertikalaDecentralisering3.3 -
63stymingsrelationema ................................................................ ..
80effektivitetkraftsamling ochregionalSamordning3.4 - ................ ..
93försöksläneniKontaktmönster4

93Inledning4.1 .................................................................................. ..
93referenslänenförsöks- ochiKontaktmönster4.2 .......................... ..

107sammanfattadeKontaktmönster4.3 .............................................. ..
109Slutsatser5

109Inledning5.1 ................................................................................. ..
109tid slutsatserförstaFörsökens5.2 - ............................................... ..
115reformstrategipolitiskFörsöksverksamhet5.3 som .................... ..



2 Regionreform försökpå 103SOU 1999:

Bilagor 119

Intervjupersoner 121

Intervjufrågor inledande intervj uomgång 123- ...................................... ..

Enkätformulär till kommunpolitiker 127

Litteratur 131



3försökpåRegionreform1999:103SOU

förordFörfattarens

iden förstaredovisas resultaten stats-Med denna etappenrapport enav
regionalförsöksverksamheten medutvärderingvetenskaplig sam-en nyav

län.GötalandsGotland och VästraKalmar,i Skåne,hällsorganisation
organisering,politiskfrågorbelysamedHuvudsyftet är attrapporten om

försöks-samordningsaspekter pådecentraliserings- ochdemokrati-,främst
lämnas iutvärderingen kommerandraverksamheten. En attetapp sam-av

skaregionkommitténparlamentariskaslutbetänkande denmed detband
utvärderingstidden kortaMed tanke påår 2000.slutetframlägga mot av

främst ivärde liggerpreliminär. Dessska dennaråder rapport ses somsom
uppmärksamhetytterligarebör fåoch problemfrågorden pekar utatt som

utvärderingsarbetet.kommandei det
ledandemedintervjuerhuvudkällor: Dels påpå tvâbyggerRapporten

politikerblandenkätundersökninglän. Dels påberördaiföreträdare en
försökslänengenomförts i de fyraharUtvärderingenkommunchefer.och

jämförelse-Halland och Västerbotten,referenslän,s.k.med tvåoch som
både kom-slagsamhällsprocesser dettautvärdering ärpunkter. Då avav

entydigalämnaomöjligtdynamisk detochplicerad näraär att svar.nog
byggerfrämstinledningsvis klartredanalltså görasbör rapportenattDet

bedömningochoch den tolkninginvolverade påfrånpå utsagor personer
försöksarbetet.gjortförfattaren av

bli inter-tilltagit sig tiddemallatackavill här på attJag att sompassa
bidragittacka devill ocksåenkätfrågor. Jagbesvaratochvjuade somsom

glömd.och ingennämnd-ingensynpunktermed kritiska

i augusti 1999Halmstad

JohanssonJörgen
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regionförsökutvärderaAttl

besluthistorisktInledning1.1 ett-

medförsöksverksamhetbeslutriksdagenshävdatharMånga enatt enom
årEfter 30beslut.historiskt ut-samhällsorganisationregional är ett avny

beslut1996underriksdagenlänsdemokrati fattade attredande omom
tillutvecklingregionalområdetuppgifterna inomstatligadelöverföra en

ocksåriksdagenbeslutarTill dettasjälvstyrelseorgan.regionalanybildade
länsindel-iförändringarmycket längepå störregöraförsta gångenföratt
Götaland.ochSkåne Västrastorlän;bilda tvåningen att nyagenom

handlatharsamhällsstrukturförändrad regionalförHuvudargumentet en
AnderssonInrikesminister sägerSverige Jörgendemokratiseraattom

december 1996:iriksdageniföljande

frågahandförstaregionfrågan imigFör är omen
detOmställamåste sigFrågan är:demokrati. man

viktigareblirregionala planeringendenattstämmer
dåbörutveckling,ochtillväxtåstadkommaför att

fåförtroendevaldaverksammaregionaltdeinte en
tyckerJaggivet.ställning För mig är svaretstarkare

på allaförstärksdemokratinviktigtdet attär sam-att
regionfråganskiljerHärvidlag sig intehällsområden.

frågor.andranågrafrån

försöks-genomförsår 2002med utgångenochtilll/7 1997denFrån enav
ochKalmarSkåne,ansvarsfördelning iregionaländradmedverksamhet

fjärde länet,detiförsökeninleddes19991/1Från denlän.Gotlands
statligadetförsökeninnebär ansvarethuvudsakGötalands län. I attVästra

försöks-isjälvstyrelseorganöverförs tillsakområdenpolitiskavissaför
uppgifter:följandegällerlänen. Det

utveckling,långsiktigaför länetsstrategiframförAnsvaret att ta enI
för länet.utvecklingsplanregionalframtagandetdvs. enav

166.1998:i SOUförsöksverksamheten lämnasl bakgrundsteckningEn av
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Beslut användningen vissa regionalpolitiska medel.om av
Beslut långsiktig plan för den regionalai transportinfrastrukturenom en
Fördelning statsbidrag till regionala kulturinstitutioner- gällerav
Västra Götaland.
Ledning och samordning arbetet med regionalaI tillväxtavtal.av

Utöver dessa områden arbetar försökslänen med något olikartade verksam-
hets- och organisationsstrukturer. I Skåne och Västra Götaland, full-vars
mäktige väljs i allmänna val, har de tidigare landstingens verksamhet förts
till de nybildade regionorganen. Detta inte fallet i Kalmarär län där lands-
tinget fmns kvar enligt den gamla ordningen. KalmarI län full-utses
mäktige indirekt länets kommuner tillsätteratt 30 och landstingetgenom
15 platser i fullmäktige. I Gotlands län Gotlands kommunövertar det
regionala utvecklingsansvaret från länsstyrelsen. GotlandPå inleds dess-

försöksverksamhet med utvidgadutom samordnad statlig förvaltningen en
länsarbetsnämnden och skogsvårdsstyrelsenatt inordnats i länssty-genom

relsen. I samtliga försökslän utom då Gotland överförs dessutom olika
uppgifter från kommunsektom, del miljöfrågor, turism-t.ex. och kultur-en
frågor, kollektivtrafiken m.m.

Riksdagens beslut kan ha två avsikter.sägas det förstaFör detatt ge
regionala utvecklingsarbetet fördjupad demokratisk förankring. Deten
gäller medborgares, folkrörelsers, landsting och kommuners möjligheter

påverka och besluta i frågoratt berör den regionens utveckling.som egna
För det andra betonas i riksdagsbeslutet vikten det finns effektivattav en
och väl sammanhållen statlig organisation på regional nivå. Syftet med
denna i första handär uppmärksammarapport demokratifrågoma.att Det

dock omöjligt betraktaär demokratifrågomaatt isolerat från hur andra
organisatoriska gestaltar sig i försökslänen. kommerJag därförprocesser

demokratifrågomautöveratt dennaägna frågoratt ävenrapport om
regionfrågan i försökens framväxtprocesser,stort, decentralisering ochom
samordning.

1.2 Försök med regional samhälls-en ny
organisation bakgrunden-

Försöksverksamheten med regional samhällsorganisation bören ny ses
bakgrund särskild regionfrâgamot etableratsatt på den politiskaav en

dagordningen i svensk såväl europeisk politik. Bakgrunden tillsom
initiativen reformera den svenska länsnivånatt kan spåras i de ökande
spänningar och problem svensk länsförvaltningmötte från börjansom av
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kom-önskemål frånefterregeringen,tillsatteapril 19911980-talet. ettI
denanalysförutredninglandstingsförbunden, göraoch att avenenmun-

perspek-uppbyggnadregionala göraverksamhetens samt attoffentliga en
Regionutredningenstrukturframtidaföralternativolikamedtivstudie en

scenarieralternativaskisseradeochi juni 1992resultatpublicerade sina tre
alter-Sverigesamhällsorganisationen i Deregionala treframtidadenför

följande:medsammanfattaskanscenariemanativa

kraftsamlarinnebärAlternativetregionalt statenStatligt attansvar.
uppgifter länsstyrelsen.nämligenorganisation,inomregionalasina en

in-statligaföreträda detställning istarkarefårLänsstyrelserna atten
starkarenationella mål fårverka föroch ska ettregionernai atttresset

genomslag.
modelli dennakommersamverkan. Kommunerna attiKommuner

inne-i regionerna. Detservicenoffentligadenför merparten avsvara
föransvarigabliroch kommunernaavvecklaslandstingenbär attatt

regionalkommunikationer,sjukvård,hälso- ochuppgifter såsomnya
lösesKommun-övergripande frågormiljöfrågorkulturpolitik, etc. ge-
kommu-olika områden. Dessakommunalförbund bildas inomattnom

kommunfullmäktige.val viaindirektakannalförbund utses genom
uppgifterrättsvårdandesinabehåller i detta alternativLänsstyrelserna
offentligadeförinnebärAlternativetRegionalt folkstyre. ansvaretatt

direktvaldasjälvstyrande ochläggs påregional nivåpåuppgifterna re-
tillskrivsRegionfullmäktige,regionfullmäktige.gionala somorgan -
uppgifterochlandstingdagensuppgifter frånbeskattningsrätt, övertar

utbildning,trafik,miljövård, nä-vad gällerlänsstyrelsernafrån t.ex.
ringslivspolitik.

ochRegionutredningenmedsamtidigtregeringen,bildentillhörDet att
uppdragetutredning med atttillsatteutredare,med annanensamme

utvecklings-ochsamhällsstrukturregionalaVästsverigesstuderasärskilt
betänkandeavlämnade sittVästsverigeutredning",s.k.tendenser. Denna,

region-särskiltförordadeochRegionutredningen ettsamtidigt attsom
Utredningsarbetetskulle bildas.län,västsvenskaomfattande fyraförbund,

övergripandeRegionutredningen,särskilt ipräglades, resonemangav mer
underlag förbildadeutredandetResultatetperspektivstudier.och enav

uppdragetmedRegionberedningen,den s.k. attutredning,parlamentarisk
uppbyggnadverksamhetensoffentligaförslag denutformakonkret ommer

2Dir 1991:31.
3 1992:63SOU
4 1992:66SOU
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och indelning på regional nivå Regionberedningen publicerade sitt slut-
betänkande under 1995 vari fanns förslag skapa regioner iattom nya
Skåne och Västsverige Utredningsförslagen har under 1996-97 följts upp
med riksdagsbeslut i sammanfattning innebär bl.a. följande:som

Skåne län bildades den 1/10 1997 sammanslagninggenom en av
Malmöhus och Kristianstads län. Från valet år 1998 etableras di-ett
rektvalt regionfullmäktige för hela Skåne. Skåne län omfattar 33
kommuner och miljoner1,1 invånare.

Västra Götalands län bildadesO den 1/1 1998 sammanslagninggenom
Älvsborgslän: Göteborgs- och Bohus län,tre län Skaraborgsav samt

län och omfattar 49 kommuner med 1,5 miljoner invånare. Direkta val
till regionfullmäktige hölls första gången i september 1998.
Försöksverksamhet med regional0 samhällsorganisation inleds ien ny
Skåne, Kalmar, Gotland och Västra Götalands län i huvudsak in-som
nebär uppgifter inom regionalpolitik, trafikplaneringatt och kulturpo-
litik överförs från statligt till regionkommunalt huvudmannaskap.
Nya demokratiska arbetssätt kommer detaljetc. En iprövas.att sam-
manhanget länsstyrelsens lekmannastyrelseär att bort i samtligatas
försökslän

Försöksverksamheten, pågår från år 1997 till 2002, ska utvärderassom av
särskild parlamentarisk kommitté den Parlamentariska regionkommit-en

tén, PARK. En kommitténs viktigaste uppgifter refonner-är prövaav att
betydelse demokratisynpunkt. Det kan på detnas ytanur rörattsynas som

sig små reformsteg, jag det viktiga maktmässiga ochatt ärom men menar
principiella förändringar genomförs. Jag har i denna förstasom etapp av
utvärderingen försöken haft med mig frågeställning regionfråganav en om
i Jag ska fortsättningsvisstort. huvudfrågor och den förstapresentera sex
följer alltså nedan:

Varför har regionfråga ånyo placerats på dagordningen svenskien
politik under 1990-talet Beror detta på under detvi de-att senaste

ökandecenniet regionalisering samhällslivet,sett i dvs fleren att
samhällsuppgifter och funktioner kräver åtgärder och politisk organi-

på regionalsering nivå eller regionfrågan placeradår på dagord-
andra skälningen E U-jiågan, storstadspolitik, symb0lpolitikav

5Dir 1992:86.
6 SOU 1995:27.se
7 1996/97 236.se prop.



försök 9påRegionreform1999:103SOU

ochnedan,och 1.41.3 presenterai delavsnittendvs.följande,detska iJag
avsnittnästkommandefrågeställningar. Iviktigastestudiesdennamotivera

reform-politiskförsöksverksamhetperspektiv pånågra sompresenteras
vid självaintresset ut-fokuserasdelavsnittetföljandedärpådetstrategi. I

Kapitletfrågeställningar.ochutgångspunkterteoretiska av-värderingens
metoderutvärderingens presenteras.medslutas att

reform-politiskFörsöksverksamhet1.3 som

strategi
refonnarbetebedrivapolitikvästerländskivanligare attblivit alltharDet

försöks-politiskförKännetecknandeförsöksverksamhetmed hjälp av
berördetochosäkerhetpräglas attreformarbetetoftaverksamhet attär av

detfinnsOftaverksarnhetsstmkturer.ochorganisations-komplicerade
misslyck-händelseiochframsigvilja att,uttalad pröva avockså atten

tillkanFörsöksverksamhetordningen.tidigaredentillåtergåkunnaanden,
talarintressenOlikakompromiss.politiskresultatdetta ett enavsomses

skilje-dåfungerarförsöksverksamheten sortsochsin sak enför som
intressen.dessamellandomare

före-mångfasetteradförsöksverksamhetoffentligSammantaget är en
regio-medförsöksverksamhetenstudierinledandeminateelse. en nyI av

huvud-tvåuppmärksamhetenriktatjag motsamhällsorganisation harnal
reformstrategi. Denpolitiskförsöksverksamhetrörande justproblem som

lyder:frågeställningenförsta

initia-ut Vemframväxtprocesserförsöksverksamhetens varHur2. ser
Göta-VästraSkåne,försöksverksamhet i justdet blevtilltivtagare att
fram-aktörernapolitiskadeuppleverGotland HurochKalmarland,

pådeoch hurdelaktighetgäller derasvad serväxtprocesserna egen
försökenutformningenvidförhandlingskonjlikterolika av

hävdasreformstrategipolitisk attförsöksverksamhetforskningenI somom
mångadärbeslutsprocesspolitiskiigångoftaförsöksverksamhet sätts en

och detinvolveradeintressenfleraOftainitiativet.i ärdelharaktörer
privata intressensåvälreformintressencentralstatliga utanbaragäller inte

Försöksverksamhetpolitiskai detnivåer systemet.fleraintressensom
mångaförangelägenhetframåtvidareochinitiativetfrånalltså enär

flestade allraiförsöksverksamhet,innebäroch RoseEnligt Hagenaktörer.
intressenter,och andraaktörercentralstatligamellansamspelfall, ett

3 1989Hagen-Rosese
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antingen dessa befinner sig på lokal eller regional nivå. Men hur kommer
det sig då försöksverksamhet allsatt utnyttjas reformstrategi Dåsom
kommer vi på den andraöver frågeställningen:

Vilka motiveringar anförs från statsmaktens sida för försöks-att starta
verksamhet med regional samhällsorganisationen ny

Jag ska försöka besvara dessa frågor utifrån antal olika perspektiv påett
försöksverksamhet. I forskningslitteraturen diskuteras motiven bakom för-
söksverksamhet i åtminstone fyra perspektiv:

1.3.1 Försöksverksamhet politisk styrningsom

Reformarbete försöksverksamhet kan uttryck förgenom ettses som
svårigheterna politiskt samhällsutvecklingen.att styra Det har densagts att
tid förbi frånär centralstatligtnär håll kan introducera och genomföraman

eller reformpaket.stora Försöksverksamhet alltsåprogram uttryckär ett
för kris för den traditionellasorts och målrationellt grundadeen reform-
modellen. Det ha blivit allt svårare genomföra standardlösningaranses att
eller tillämpaatt reformmallar för helt land. Reformemagemensamma ett
måste efter lokala förhållanden och med möjligheteranpassas revideraatt
reforrnambitionema under gång. Politiskt förändringsarbeteprocessens är
komplicerat och oförutsägbart och försöksstrategier bygger på stegvisa
och flexibla förslag. Försöksverksamhet också bidra till inhämtaattanses
erfarenheter beslutsfattarna investerarutan att allt för mycket prestige i
reformresultaten. Misslyckanden i politik-utformningen kostar mindre
politisk prestige då beslutsfattarna kan hänvisa till faktiskt lärt sigatt man
något och nyttigt refonnarbetet.nytt F örsöksstrategier har därförav ansetts

särskilt fördelaktiga i tider ekonomisk kris. Mindresom omfattandeav
törsöksballonger kostar alltså något mindre fullskalereformerän i händelse

reformen misslyckas.att Detta för till andraav över perspektiv påettoss
motiven bakom igångsätta försök.att

1.3.2 Försöksverksamhet innovationsstrategisom

Försöksstrategier kan också få tillväg stånd nytänkandeatt inomvara en
visst politikområde. Genomett tillåta exempelvis länatt eller myndigheter
sköta sina angelägenheteratt kanske flexibeltett incitamentsättmer ges
verkligen visa påatt kan åstadkommaatt förändringar. De aktuellaman

försöksorganisationema får så på sig,säga vilketatt ögon kan stimulera till
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dåblirverksamhetsutveckling. Detocharbetssättgällervadinnovationer
i sinförsöksområdenaiarbetssättolikartadefå fram somockså väg atten

reformbeslut. För-kommandeinförunderlagbättretillbidrakan etttur
försiktigstrategialltsåsöksverksamhet kan sägas representera ensomen
innova-olikaförstimulansochnytänkande typerförplantskola avsom

tioner.

ideologiFörsöksverksamhet1.3.3 som

ocksåstymingsstrategi,barainte utankanFörsöksverksamhet somses,
i signågotvärde,medarbetssättideologi, egetett sometttyp avsom en

exempel-inomstarkvarittraditionperspektiv harviktigt. Den typen avav
lärarepraxisbetoningstarkmed t.ex.fackprofessionervis vissa somav
uppnåbarainteFörsöksverksamhet blir då väg attsocialarbetare.och en

för yrkes-livsstilarbetsfilosofi ellerockså rentmålgivna enavutan en
ochfunnits,alltidemellertidharförnyelse. Detochutvecklingmässig
för-betraktatsamhällstänkandeallmäntådrafinns, ett sommeraven

rörelserpolitiskaexempelvisgällerDetdettapå sätt. somsöksprocesser
vitali-strävandenasjälvtillit iregionaloch attdeltagardemokratibetonat

Debruksortertidigareglesbygdsområden eller etc.exempelvis somsera
sinafå läraochsjälvsigockså fåbörklämmerskon styra avvet var

misstag.

symbolFörsöksverksamhet1.3.4 som

visa påmed behovetförknippasslutligen attsåkanFörsöksverksamhet av
problem harfinansiellasektornsoffentligahandlingskraft. Denpolitisk

blivitalternativ harochreformer attkostnadskrävande ettomöjliggjort mer
intryckförsöksstrategier. Detta attomfattandemindre manpå avgersatsa

realitetenireformambitioner,sinadämpatalls intehandlar, menatt man
villintereformaktörensåocksåkanlite. Det attväldigtåstadkoms vara

Försöksverksamhetenreformförslag.känsliga,kanskevissa,genomföra
väl-retorik ochändockhandlaundvikablir attväg genomatt menen
ordmed andraDet ärillusionutspel attformulerade agerar.manavge en

något.egentligenhandling göravisa på attutansätt attett
möjligtnegativt. Detnågot ärtolkasenbartinte dettabehöverNu som

Påsikt.kortpåförändringarnågraskaparsymbolhandlingar inte storaatt
inomåsikterochopinionenpåverkadockdet sättkan attsiktlång ettvara

ursprungsvismåhändaförsöksverksamhet,begränsadpolitikområde. Enett
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formulerad symbolpolitik, kan hamna på sluttande plansom ochett i slut-
ändan leda till omvälvningar.stora

Ett delsyfte med denna diskuteraär och problematiserarapport att
försöksverksamhet politisk Jag skastrategi. studera de motiveringar,som
både central nivå och i respektive försökslän, anförts för för-som en
söksverksamhet. kommerJag lite då och då i framställningen och i det
avslutande kapitlet diskutera dessaatt teoretiska aspekter på försöks-mer
verksamhet i relation till utvecklingen i försökslänen. Det kan dagsnu vara

beskrivanärmare självaatt utvärderingens utgångspunkter och huvud-
frågor.

1.4 Utvärderingens utgångspunkter och
viktigaste frågor

Det inledningsvisär värt att utvärderingsarbetetnotera att genomförs som
statsvetenskapligt färgad analys den regionpolitiskaen utvecklingen iav

de aktuella försökslänen I fokus för det statsvetenskapliga intresset står i
det här fallet frågor rörande politisk organisering och politisk aktivitet, dvs
främst hur frågor demokrati, decentralisering och samordningsom på-
verkar villkoren för det politiska arbetet i försökslänen. Det huvudsak-är
ligen områden ska itre undersökningen:prövassom

1.4.1 Regiondemokratiska förhållanden

Utvärderingens första och viktigaste fråga gäller hur olika demokrati-
värden påverkas till följd försöksverksamheten. Utvärderingen syftar iav
denna del hur den demokratiskaprövaatt förankringen, deltagandemöjlig-
heterna och det demokratiska ansvarsutkrävandet påverkas försöks-av
verksamheten. Många bedömare har hävdat svensk länsförvaltningatt
inkluderar landstingenäven varit och den demokratiska för-attanonym
ankringen och legitimiteten varit Det råder, kanske i alla demo-svag.
kratiska spänning mellan behovetsystem, å sidan, haen att, ettav ena
aktivt medborgerligt deltagande och debatt,öppen och å den andra,en att
kunna effektivauppnå lösningar förhandlingar och kompromisser.genom
I mycket har svensk länsförvaltning präglats väldigt mycket den slutnaav
förhandlingskulturen och något mindre den opinionsbildnings-öppnaav
kulturen. Ett huvudsyfte med försöksverksamheten med regionalen ny

° En viktig utgångspunkt för analysen i utredningsdirektiventas Dir 1997:80.
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och detopinionsbildningskulturenutvecklajustsamhällsorganisation är att
del lyder:huvudfrågor i dennaUtvärderingensdeltagandet.medborgerliga

demokratiskadenförstärkaförsökslänen medarbetarvilkaPå4. attsätt
omfattarAnalysenutvecklingsarbetetregionaladetförankringen av

kontrollmoj-ochdeltagande-,rörande medborgarnas insyns-fågor
roll och betydelse,och politikernaspolitiskade partiernasligheter,

försöksverksam-betydelsemediernasdeltagande ifolkrörelsers samt
10 borttagan-betydelsegäller här vilkenfrågaspecifikheten. En som
länsstyrelsens betrafar demokrati-vadlekmannastyrelse haftdet av

aspekterna.

styrnings-makt- ochDecentralisering1.4.2

nivåerolikamellanrelationer

maktrelationer längsvilkahandlar pådeli denna sättHuvudfrågan om
försöks-påverkaslän och kommuncentralstat,internationell nivå,axeln av
utveck-regionalochforskningen regioneriHuvudtesenverksamheten. om

delstillmakt, dels uppåt EU,nationalstatsnivån förlorar ivaritling har att
makt-hurUtvärderingenoch kommuner. prövaregionernedåt till attavser

påverkasoch län/kommunermellan centralstatstymingsrelationemaoch
försökslänen.regionpolitik ibedrivaförutsättningarnade attav nya

frågekomplex lyder:femteStudiens

nivåerolika politiskamellanresursberoendenmakt- ochpåverkasHur
mel-särskilt relationernagällerförsöksverksamheten Dettill följd av
ochmellanlänet regionorganoch kommunerna ilan regionorgan samt

och denmellanrelationen inter-Till detta ska regionstatsmakt.central
belysas.nivånnationella

regionalfrågaSamordning1.4.3 omen
och effektivitetkraftsamling

påverkatssamordningregionpolitiskforforutsättningamaharHur av
samlalän kanhurSamordningsfrågoma, dvsförsöksverksamheten ett

strategi ochoch privata, ioffentligabådeviktiga intressen, gemensamen

imarginell betydelse1° kommer fåbetydelsemediersFolkrörelsers och att en
två iutförligt ibehandlaskommer etappdenna attrapport, mermen

utvärderingen.
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för regional utveckling, har utgjort huvudfråga i svensk regionalpolitiken
sedan lång tid tillbaka. Syftet med överföra för detatt regionalaansvaret
utvecklingsarbetet från länsstyrelsen till de reformerade regionorganen i
försökslänen har motiverats samordnings- och effektivitetsskäl. Dagensav
länspolitik kännetecknas hög grad komplexitet, med oklaraav en av an-
svarsförhållanden och med många olika intressen involverade. Många talar

"regional administrativ röra". Utvärderingen belysaom huren attavser
förutsättningarna för samordning, regional kraftsamling och effektivitet
påverkas försöksverksamheten. Länsstyrelsens roll och stymingsmöj-av

viktigligheter här fråga.utgör Frågeställningen lyder:en

Hur har grundförutsättningama t.ex. historiska traditioner, problem-
uppfattningar, projektorganisatiøner, förhandlingskultur för regional
samordning förändrats till följd försöksverksamheten. försöks-Harav
verksamheten inneburit förbättrade möjligheter utveckla de regio-att
nala nätverkskontakterna Hur relationerna mellan regionor-utser

och länsstyrelsen respektivei försöks- och referenslängan

1.5 Utvärderingens metoder

Utvärdering politiska refonner olikaär synvinklar mycketav en ur pro-
blematisk och svårhanterlig verksamhet. Vedung utvärdering iattmenar
politik och förvaltning...

...handlar efterhandiatt kartlägga ochnoggrantom
bedöma offentliga åtgärders genomförande och re-
sultat syftei åstadkomma självreflexion,att fördju-
pad förståelse och välgrundade beslut.

Utvärderingsarbete syftar till lämna systematiska iakttagelseratt för att
politiska beslutsfattare skall kunna utveckla och förbättra sina möjligheter

åstadkomma förändringar.att Nu bör Vedung,även, utvärderingsin-menar
till medborgarnassatser eller stärka demokrati-vara sättett attgagn vara

värdena i samhället. En utvärdering kräver alltså hög grad systematikav
vad gäller datainsamling, resultatredovisning och dokumentation. Det
krävs också kriterier utvärderingen mot. Det kortprövas är,som sagt, ett
både mångfacetterat och komplicerat företag sig åt utvärderingägnaatt av
offentlig politik. allmänEn definition utvärdering ärav

" Vedung 1991, 13.s.
Z Vedung 1991, 14.s.
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prestationergenomförande,efterhandsbedömning avnoggrannen
roll i praktiskaspelavilkenpolitik,offentligutfall ioch enavses

handlingssituationer.

smula,förenklarpolitik kanoffentlig sägas,Utvärdering enomav
ellerbeslutfinnsförstadetFörkomponenter.olikafyra ettinnehålla en

inteOfta,utvärderingen.utgångspunkt förbildarreforminsats mensom
genomförandetförmedel och reglermål,medförsettbeslutalltid, avär ett

komponent ejfekterutfall,utvärderingi utgörsandrarefonnen. En aven
tidsfaktor.tredje komponenten ärenDenreforminsatsen.resultateller av

fjärde kompo-genomföras EnutvärderingenskatidsutdräktvilkenMed
be-utnyttja förskautvärderarenbedömningskriterier attvilkarörnent

kvalitet.reformarbetetsstämma
dessahanteraipåpeka svårigheternaöverflödigt attkanske attDet är

rådergrad detgäller i vilkenhuvudproblem ettEttkomponenter.fyra
effekter. tänkaskanoch Detreforminsats attmellanorsakssamband

tänkavi kanochreformbeslut attuppståtthade äveneffekterna utan ett oss
tids-handlarproblemeffekter.oförutsedda Etthelt annatdet uppstår om

uppstårdetrimligtdetinnanbörtid är anta attlång attfaktorn. Hur
bedömningsmomentutvärderingensSammantaget äreffekter.mätbara

osäkerhet.medbehäftat stor
samhällsorganisationregionalförsöken medutvärderingEn en nyav

stärka denmål,Reformbeslutetsundantag.inget att t.ex.härvidutgör
bådeutvecklingsarbetet,det regionala ärförankringendemokratiska av

effektereventuellaReforrninsatsema och dess ärmångtydigt.ochvagt
sektorsområden ochpolitiskaberör mångadå denmångfacetteradeockså

tids-utvärderingsarbetetsTill dettapolitiskadet äriflera nivåer systemet.
och1997-98underinledsFörsöksverksamhetenkort.myckethorisont

islutrapporteratdockUtvärderingsarbetet ska2002.till årpågår fram vara
försöksverk-två årsendastinnebärrealitetenivilket2000oktober år att

tidshori-årsendastGötalandi Västrautvärderingen ettingår isamhet
tidsperspektivetkortaoch detkomplexitetUtvärderingsuppgiftenssont.

osäkert.mycketfalleti det härbedömningsmomentetgör
för-bedömningenidå utnyttjasskametoderochkriterierVilka av

kartläggametodenhuvudsakliga utsagorärsöksverksamheten Den att om
arbetarJagförsökslänen.iberörda aktörerblandförsöksverksamheten

förhoppningar,farhågor,åsikter,intressentutvärdering därmed typ aven
denna förstaIsida dokumenteras.berördasdefråntolkningarochfrågor

3 33.Vedung 1991, s.
1984.Nilstun-Hermerénse
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har fokus främst riktatsetapp politiker och tjänstemänmot i offentlig
förvaltning enstaka företrädare för intresseorganisationer har också
intervjuats. Intressentmodellen betonar ofta kvalitativa metoder som
bygger på utvärderaren i hög gradatt arbetar med intervjusamtal med
berörda aktörer. Dialogen och det sökandetöppna kännetecknar intres-
sentutvärderingen. I mitt fall har antal djupintervjuerett genomförts i
försökslänen och dessa har gjorts på plats i relativt och diskuterandeöppna
fonner. Intervjupersonema har fått uttryckastort åsikter,utrymme att
farhågor och förhoppningar. Intervjupersoner och grundstomme för
intervjuformulär finns presenterad i bilagedelen längst bak i denna rapport.

Intervjusamtalen har kompletterats med övrigt material.tre typer av
För det första har enkätundersökning genomförts bland dels försökslä-en

politiker, dels bland ledande tjänstemän i kommunerna kommun-nens
chefer eller motsvarande. Sammanlagt har 332 politiker och 90 kom-ca
munchefer besvarat enkätema vilket svarsfrekvensutgör på 80% iöveren
båda Enkätfrågoma, kommer redovisas i kommandegrupperna. attsom
kapitel, har behandlat regionfrågan i försökens framväxtprocesserstort,

frågor rörande demokrati, decentralisering,samt samordning och länsin-
delning. Enkätema innehåller också frågor belyser politikernas/-som
kommun-chefemas kontakter med andra aktörer i länen. Politikerna och
kommunchefema har fått hur ofta de har kontakter med exempelvisuppge
medborgare, företrädare för länsstyrelsen, centrala myndigheter Dettaosv.

information kontaktfrekvenser och tätheten i de regionpolitiskager om
nätverken försökslänen.i Politikerenkätens utseende framgår bilaga.av

För det andra har intervjusamtalen kompletterats med omfattandeett
skriftligt underlagsmaterial från försökslänen. Det gäller olika dokument

regionala utvecklingsprogram, RTI-planer, kulturprogram,som budget-
dokument, protokoll detFör tredje kompletteras undersökningenm.m. av

forskningsmaterial försöken.annat En rad forskningsprojekt har initi-om
kring försöksverksamheten ocherats resultat från dessa studier utnyttjas
i denna utvärdering.även Sammantaget kommer utvärderingen foku-att

fyra bedömningskriterier:mot typerseras av

Bedömningar vilka insatser hittills försökslänena. gjorts i vadav som
gäller demokratifrågor, planerings- och organisa-programprocesser,
tionsmodeller, aktiviteter/projekt Insatsbedömningen i förstagörsosv.
hand översiktlig beskrivning och i mycket liten utsträckningsom en

värderingargörs insatserna varit lyckade eller misslyckade.om
Bedömningar aktörernas försöksverksamheten. dennautsagor Iav om
del värderas försöksverksamheten på grundval aktörernas både iav
intervjuer och enkäter I fokus står iutsagor. denna frågoretapp om
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ochdecentraliseringdemokratifrågor,framväxtprocesser,försökens
samordning.

denaktörsnätverkförsökslänenstolkningochBedömningar genomavc.
respektivepolitiker-delkontaktfrekvensundersökning är avsom en

komunchefsenkäten.
referenslän;med tvåjämförelseförsökslänen iBedömningar av

jämfö-migskaffaförhar,län. Jag ettVästerbottens attochHallands
och regionut-länsdemokratianalysergenomförtperspektiv,rande av

djupinter-bådegenomförtharicke-försökslän. Jagi tvåveckling etc.
i för-ungefärlän på sättdesa tvåenkätstudier iochvjuer somsamma

sökslänen.

fårelativtbegränsad i såförsta motto attdenna ärbör etappDet sägas att
betydligtkommer störreandraintervjuade. Iblivit etapp enenpersoner

djupintervju.förföremålblipersonergrupp
Regionfrågankapitel, ikapitel.fem Ii nästadisponerasRapporten

aspek-övergripandebehandlas defram,försökenhuroch växte merstort
framväxt-försöksverksamhetensochiregionfrågankring stort omtema

behandlas detid,förstaFörsöksverksamhetenskapitelIprocesser.
enkätundersökning. Iochintervju-utvärderingensresultatenviktigaste av

för-samarbetsmönsteroch iNätverkskontakterkallatkapitlet,fjärdedet
kontaktfrekvensunder-resultatendiskuterasochredovisassökslänen, av

försöks-de fyraisamarbetsmönstretpåindikationersökningen gersom
femteavslutandedetreferenslänen. Itvåmed dejämförelseoch ilänen

slutsatser.övergripandei någrakapitlet rapportensummeras
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för-och hurRegionfrågan i stort2

framsöken växte

på dag-regionñågaInledning2.1 en-

ordningen
regionfråganåtintresseforskningslitteratur ägnatomfattandedenI som

under deökatpolitikeuropeiskroll i senasteregionemasdethar attsagts
demo-ochÖver politisktregionenharhela Europadecennierna. som

framtid haruppmärksamhet. Europasmycketfåttprojektkratiskt stor av
regionemas Europa.beskrivitsbedömare justoch ettpolitikermånga som

makttraditionellaNationalstatensenkel:varitharformelnpolitiskaDen
ökandedelsglobalisering,ökandedelsundergrävaskommithar avatt av

maktpolitiskalänensellerregionemasutökningdvs.regionalisering, aven
betydelse.och

poli-fältbrettinspireratharEuroparegionemas ettTanken avettom
tillSydeuropaiseparatisterrevolutionäraalltifrånrörelser,tiska prag-

entusiasmväcktRegionfrågan harpolitik.nordiskireformistermatiska ur
ochKatalonienFlandern,i Wales,regionalistersynvinklar. Förmånga

politiskgivitsjälvstyreregionaltökatförutsikternaharSardinien ett ny
spännandeochfåttregionfråganhåll harandra nyttPå ettinspiration.

samarbetsprojekt,gränsregionalaantal t.ex.innehåll stortettattgenom
Östersjön, etableras.kunnatharöver

ocksåregionentusiasmen möttseuropeiskaemellertid denhar avNu
makt PåÄr nationalstatemasjälvklartsådet tapparskeptiska attröster.

nationalstatenförutsättningarha bättre attänregionernaskullevilka sätt
reformer kanregionalaOch det givetglobaliseringökande är attmöta en

hur viOberoendedemokratiska underskottetdetminskabidra till avatt
detfokuseratregiondebatteneuropeiskadenharfrågordessabesvarar

framtidasamhällsorganisationensrörandefrågorintressetpolitiska mot
ochfördelasskamaktenpolitiskahur dengällerHuvudfråganutformning.

Gidlund-SörlinSharpe 1993,omfattande,5 områdetinomForskningen är se
1995.Johansson1993,
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några debattfrågoma Vilken rollär: ska den centrala statsmakten spelaav
regioner och kommuner Vilketgentemot handlingsutrymme bör tillåtas

på den regionala nivån Hur ska medborgarnas tillvara itasengagemang
regionpolitiken Och det möjligt förär exempelvis regioner och kommu-

utveckla utrikespolitisk rollattner en egen

2.2 Regionfrågan i stort

Jag har i mina intervjuer och enkätfrâgor försökt få fram bildgenom en av
hur i försöks- och referenslänen betraktar regionfrågan i Jag skaman stort.
börja denna redovisning visa hur politikerna ochatt kommunche-genom
fema ställer sig till antal påståendenett regionfrågan i Låtstort.om oss
studera åsikter betydelsen ökande regionalisering:svarspersonernas om av

Tabell 2.1 Regionfrågan i stort

Påstående regionalisering: "Att region/råga placerats på den politiskaom en
dagordningen beror på alltfler politiska frågor ochatt samhällsproblem kaninte
åtgärdas eller lösas centralstatensig iSthlm eller kommuner"av vare av

i
E

1 Balansmâttet har beräknats subtrahera andelenatt "Instämmer helt"genom som svarar
eller "Instämmer sett" fråni destort "I åsikt"stort eller "Heltsett motsattsom svarar

åsikt". högreJu balansmåttmotsatt desto tillpositiv påståendet. Balansmåttet kanmer
mellanvariera och+100 Siffror-100. inom andelen "vet ej"parentes är svar.

Det finns, vi får politiker och kommunchefer,tro starkt ökandeom ett
behov hantera politiska frågoratt på den regionala samhällsnivån.av
Regionfrågan har också, enligt de svarande, tydlig koppling tillen sam-
hällets intemationalisering:
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Regionfrågan i stort2.2Tabell

ökandeföruttryck"Regionjråganinternationalisering: är ettPåstående enom
sammanlänkadalltmerblipolitik kommitsvenskdvsinternationalisering, attatt

uproblem.ochfrågorinternationellamed

-Västerbotten
+59 öSamtliga " vi.

helt""Instämmersubtrahera andelenberäknatshar attBalansmåttet1 svararsomgenom
"Heltåsikt" eller"l motsattsett" från de stort sett"Instämmer i storteller svararsom

kanBalansmåttetpåståendet.tilldesto positivbalansmåtthögreåsikt". Ju mermotsatt
ej"andelen "vetSiffroroch -100. inom parentes är+100mellan svar.variera

gradi högre änlän tenderaroch Kalmari Skåne attaktörernapolitiskaDe
intemationali-samhälletskoppling tillregionfrågansbetonaandra läni

bredganskaredovisningenialltså så långt attnoteraVi kansering. en
grundvalpåutvecklatsregionfrâgansvarandede attmajoritet menarav

organisering påpolitiskbehovökandefinnsdelsdet ett avattav
till denkopplingregionfrâgan hardelsochregionnivån att en

liggertänkandekan vi härdragpolitiken. I ettinternationella stora somse
från tvånationalstatendvsEuropa, utmanasregionemas attnära tesen om

politik. Hurinternationelluppifrånochregionerunderifrånhåll; avav
demokratifrågomamedsig dåförhåller det

åstad-viljapolitiskuttryck för attregionfrâganBetraktas ett ensom
tabellenföljandesamhället Den ettdemokrati iökadkomma svar:ger
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Tabell Regionfrågan2.3 i stort

Påstående demokrati: "Regionfiågan uttryck för politiskär viljaom ett atten
åstadkomma ökad demokrati och medborgarinflytande isvenskt samhällsliv. "

sstyrelseelletjlands-
. e

1Balansmâttet har beräknats subtrahera andelenatt "Instämmer helt"genom som svarar
eller "Instämmer sett" fråni destort "I åsikt"stort eller "Heltsett motsattsom svarar

åsikt". Ju högre balansmâttmotsatt desto tillpositiv påståendet. Balansmåttet kanmer
mellan ochvariera +100 -100.Siffror inom andelen "vetparentes ej"är svar.
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kanskedetförstauppgifter. detFörflera intressanta ärinnehållerTabellen
märkedockpositiva lägginteattitydemaförvånande äraning att meren

reformidénHelapolitikerna.positivakommunchefema äntill äratt mer
håll-negativarelativtdemokratiseringsambition. Denbygger en

anledning i komoch det finnsGötaland intressant attiningen Västra är
konstaterasdet andra kantill detta. Föråtervända attavsnitt,mande

regionfråganskoppling mellantydligarepolitikerförsökslänens enser
politikermedjämförtdemokratiaspektemaochdagordningenplacering

medpolitiker,försökslänenstolkar dettareferenslänen. Jagi de två attsom
medvetenhetilän, kommit bit längreGötalandsundantag Västra omenav

tillskeptikerellerbetydelse. Motståndarerefonnpolitiskaregionfrågans
Västerbottensföroch företrädarepolitikermoderatareformen, t.ex.som

demokratiserings-del iregionfråganinteuppenbarligenlän, som en enser
attityder i dennacenterpartistemasocksåpolitik. Intressant är att notera

folk-stärkttid varit anhängareunder långCenterpartiet har ettdel. av
politikerCenterpartietsutveckling.regionalstyrelseperspektiv i frågor om
betraktabenägnaandra partiergradi högreföljaktligen attänär mer

demokratiaspekter.betingadutvecklingregionfrågans avsom
kolle-sinabenägnalandstingspolitikernaockså änkan ärVi att merse

demokrati. Dettaregionfråga ochkopplai kommunerna att sammanger
förimycket gåttfaktum landstingen idetganska väl spetsenspeglar att

bakomdrivkrafternaregionalt folkstyre utgjortargumentation där en aven
tydligtvis också1990-talets politik.regionfråga i Det ärframväxten enav

förbetydelseskeptiska till demokratifrågomaskvinnor någotså äratt mer
jämfört medutvecklingregionfrågans männen.

läns-framtidenstill frågorregionfrågan varit koppladharmycketI om
aspekt:tabell belyser dennaFöljandeindelning.
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Tabell Regionfrågan2.4 i stort

"RegionfrâganPåstående: uttryck för det finns förär många länett Sverige "att i

1Balansmåttet har beräknats subtrahera andelenatt "Instämmer helt"genom som svarar
eller "Instämmer sett" fråni de "Istort åsikt" ellerstort "Heltsett motsattsom svarar

åsikt". högre balansmåttJu destomotsatt tillpositiv påståendet. Balansmâttet kanmer
mellan ochvariera +100 Siffror-100. inom andelen "vet ej"parentes är svar.

Vi kan här sannolikt önsketänkande i enkätsvaren.ett sorts I de län därse
det finns relativt starkt motstånd länssammanslagningar,mot Got-en t.ex.
land och Halland, vill regionfråganogärna uttryck förettman se attsom
det finns för många län. harDet i både Hallands och Gotlands län förts
intensiva diskussioner länsindelningsfrågor och i Gotlands fall finnsom ett
mycket starkt motstånd bli inkorporerade i någotmot att fast-annat
landslän. KalmarI län, har utvecklat omfattande kontaktnätett översom

Östergötlandlänsgränsen både och Kronoberg intemot och minst inom
för samarbetsorganet Sydsam finns också föröppenhet iramen stor atten

framtiden ingå i länskonstellation.en ny
Om vi för stund lämnar enkätmaterialet och vänder till djupin-en oss

tervjundersökningen kan vi konstatera intervjupersonerna, tämligenatt
entydigt, intemationaliseringen ochatt europeiseringen varit denmenar
viktigaste faktorn bakom vi fått regionfråga på dagordningen.att en
Flertalet intervjuade också, precis i enkätrnaterialet, ökandeettser som

Ökandebehov politisk organisering på regionnivån. internationaliseringav
och ökande regionalisering har alltså tillsammans bidragit till skapaatt en
regionfråga.

Intervjumaterialet pekar emellertid på andra förhållandenett par som
inte riktigt fångas enkätema. För det första betonar de intervjuade,upp av
särskilt i försökslänen, behoven demokratisk förankringatt detav av
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faktor bakom framväxtenvarit avgörandearbetetregionpolitiska enaven
bak-historiskadenpekar påintervjupersonerMångaregionfråga.svensk

regionfrågan påitagits framutredningsmaterialdetoch pågrunden som
intervjumaterialetirepresenteradeåsikterdock andrafinns1990-talet. Det

demo-härKritikernakoppling.till dennatveksamma attär menarsom
kuliss för kunnalegitimerandefinns medkratifrågoma attsortsensom

Intervjupersonemamaktbetingade, förändringar.genomföra andra, mer
starkare vadbetydelsedemokratifrågomas ängenomgåendedockbetonar

i enkätema.framkommersom
bakgrundsfaktoremellertid också påpekarIntervjumaterialet en annan
intervjuade talarFlertaletmed hjälp enkätema.alls fångatsinte avuppsom

låtersammanhanget. Jagsuveränitetspolitisk faktor iellermakt- enenom
tals:tillfå kommaintervjupersonernaav

regionalisering måste rättvisansvi italarviNär om
Framförallt har region-politisk makt.tala omnamn

högrelandstingspolitikenhandlatfrågan att geom
på sak deneller raktbetydelseochstatus mer --

förklaraavveckling. Skafrån viräddade landstingen
talaregionfrâga måste vivarför det finns ennogen

politisk maktdel om

följandeframträderdeli dennaintervjuutsagomarekonstruerarjagOm
starkaframregionfrågan drivitsden svenskamycket harberättelse: I av

jagfortsättningsvis kommerintressenlandstingskommunalaochprimär-
regionkommunalaregionkommunala intressen. Dettalaatt enaom

med landstings-ochlandstingskretsennaturligt inomfinns,intresset nog,
regionkommunala intressetdrivkraft. andrastarkaste Detförbundet som

storstadskommunema.finns bland
hot-1980-talet existeratunderdetpekar här påintervjuadeDe att en

moderatainomtydligasthävdade, kanskedelbild landstingen. Enmot
mellan kommunerkunde styckaslandstingensamlingspartiet, att upp

och bolagise-specialistsjukvårdutbildning,primär/närsjukvård, stat
regionemaseuropeiska debattenfrån denTankegångamaringar. ettom
naturligtvistilltaladeregionparlament,direktvaldaochstärktamedEuropa,

utveck-i denkundeLandstingenlandstingskommunala intresset.det
regionaltökatpolitiska reformerihuvudrollenfå spelalingen ettmot

inledningsvis, be-falliLandstingsintressetfolkstyre. möttes, vart av en
kommunförbundet.och Svenskahosbland kommunernaskepsistydande

regionparlamentstarkti skapafaraKommunförbundet såg att ett somen
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skulle kunna fungera överkommun visavi de mindre kommu-sortssom en
län.i ettnerna

Bland storstadskommunema dock denna skepsis mindre uttalad. Ivar
Stockholm, Göteborg och Malmö hade det redan sedan lång tid tillbaka
förekommit försök med olika regionala samarbetsarrangemang.typer av
Exempel på sådana Mälardalsrâdet,utgörs Göteborgsregionens kom-av
munalförbund och Sydsam i Sydsverige. Storstadspolitiken hade också
sedan tidigare fått relativt på den politiska dagordningenett stort utrymme

exempelvis särskilda storstadsutredningar och infrastruktur-genom stora
vilketprojekt. Till detta, många mina intervjupersoner påpekar, harav

storstadspolitiken befolkats starka politiker. Ofta enskildanämnsav per-
drivande i regionfrågan. Dessa politiker haft starksoner som anses en

ställning, inte bara på hemmaplan, dagordningsskapareäven iutan som
svensk politik i sin helhet.

Landsting och storstadskommunema intresserade fåär maktattav mer
och inflytande statlig politik inomöver områden regional utveckling,som
miljöfrågor, arbetsmarknadspolitik, kulturfrågor deI regionutred-etc.
ningar gjordes under 1990-talet blev också striden hård främst mellansom
detta regionkommunala intresse och företrädare för länsstyrelserna. De tre
scenarier presenterades i regionutredningen blev också till samlings-som
punkter för regionfrâgans huvudantagonister: Länsstyrelserna med lands-
hövdingama i talade för Statligt regionaltspetsen kommunerna ochansvar,
Kommunförbundet engagerade sig för Kommuner i samverkan och lands-
tingen och Landstingsförbundet pläderade för ökat Regionalt folkstyre.

Med de riksdagsbeslut fattades under år 1997 förändrades situa-som
tionen intressant Försöksverksamhetensätt. innebarett region-att
kommuner del viktiga statligaövertar verksamheter från främst läns-en
styrelsen. Riksdagsbeslutet har emellertid signaler till övrigasänt ävenut
län där främst kommuner och landsting skapat samarbetsforatypernya av
vad gäller regionala utvecklingsinsatser. I mitt undersökningsmaterial, vad

förhållandena i Halland och Västerbotten, visar sig också gradvisavser en
mobilisering landsting och kommuner i syfte alltfler statligaöveratt taav
uppgifter. förändringDen skett under de två åren innebärsenastesom att
kommunerna och Kommunförbundetäven samarbetskanalemaöppnat
med landstingen. Invändningama regionfullmäktige skulleatt ett ut-om

överkommunhot har,göra åtminstone förett tillfället, Mitt in-tystnat.
tervjumaterial pekar alltså, sammanfattningsvis, på vi tycks stå införatt en
ökande suveränitetspolitisk konflikt i svensk politik.

Sammanfattningsvis kan aktörsutsagoma i dennasägas del innebäratt
den svenska regionfrågan hamnat påatt dagordningen följande skäl:av

6 programskrift från Svenska Kommunförbundet Kommuner isamverkan.se
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politik påorganiserasakpolitiskt behovökandefinnsDet attett av
ellersamhällsuppgifter varken kommunerAntaletregional nivå. som

decennierna.hantera har ökat under deklararcentralstat senasteattav
politiska lösningarbehovkorresponderar till ökandeRegionfrågan av

regional nivå.
uttryck formaterialet,enligt iockså,Regionfrågan ettär utsagoma

detEU-integrationen ochinternationalisering.ökandesamhällets
sammanhanget.har varit viktiga iEU-medlems-skapetsvenska

bidragit tilldemokrativärdena politiken haristärkaSträvandena attatt
materialet finnsden politiska dagordningen. Iregionfrågan påetablera

ifrånrepresenterad. Långtdemokratiskepsisvissemellertid typen av
utpräglat demo-regionfrågankommunpolitiker betraktaralla ettsom

kratiprojekt.
suveränitetspolitiskbetingas ocksåregionfrågansvenska4. Den av en

regionkommunala intressen.statliga ochmellankonflikt

framväxtprocesserFörsökens2.3

helhetslösning påförordade i sitt slutbetänkandeRegionberedningen en
tillämpning i hela landet.förslagen skulleregionfrågan i så ägaattmotto

från läns-överförasskulle exempelvisutvecklingsansvaretregionalaDet
proposi-beredninglandsting i samtliga län. Regeringensstyrelsen till av

försöksverksamhet iförslag inledaemellertid islutadetionen ett attom en
propositionen kom då ocksåmed framantal län. Arbetetbegränsat att taett

försöken.ingå irörande vilka län skulle Detinnefattaatt somprocessen
för få ingå ii flera länantal beslutsprocesserdärmed igångkom attuteett

söka på tvådetta avsnitt ska viförsöksverksamheten. Iframtidaden svar
huvudfrågor:

bedriva detfrån riksdag och regeringanförsVilka motiveringar att
försöksverksamhetreformarbetetaktuella som

i Skåne,försöksverksamhet justdet blevinitiativtagare till2. Vem attvar
de politiskauppleverGötalands länGotland och Västra HurKalmar,

delta-vad gäller aktörernasframväxtprocesserförsökensaktörerna
för-vadkonflikter fannsVilkagande/medverkan i processen avser

frågorverksamhetsmässigaorganisatoriska ochrörandehandlingar
framväxtprocessenunder
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2.3.1 försöksverksamhetVarför

motiverarHur de centrala statsmakterna beslutet reformarbetetdriva iatt
regionfrågan försöksverksamhet Sammantaget propositionen ochärsom
utskottsbetänkande relativt fåordiga vad gäller motiveringar i denna fråga.
Vi kan väl inledningsvis åter få lyssna till den förre inrikesministem i
riksdagsdebatten försöksverksamheten i december 1996:om

Regeringen har med dennainte proposition tagit
slutlig ställning till vilken modell bör gälla. Visom
har beskrivit försöksverksamhet den harnären som,
utvärderats, skall bättre underlag för detettge oss
slutliga ställningstagandet."

Jörgen Andersson företräder i citatet utpräglat stymingsperspektiv påett
försöksverksamheten jfr avsnitt 1.3.. I mycket handlar det konsen-ettom

råder oenighetDet hur desusmotiv. regionala frågorna ska skötas ochom
regeringens blirstrategi försök och undvika föratt styra att attgenom
tillfället strid för viss modell. I propositionen konstateras följande:ta en

framgångsrikEn samverkan på regional nivå kan en-
ligt regeringens mening skapasinte de offentligaom

i regionen föreslagnasig formermotsätterorganen
för samverkan. Regeringen bedömer därför Regi-att
onberedningens förslag kaninte genomföras. för-En
söksverksamhet bör ställeti genomföras begrän-i ett

antal län för praktiski verksamhetsat olikaatt pröva
former för samverkan.

Regeringen dock framför sig slutgiltigt ställningstagande därettser en
modell kommer gälla för framtidens regionala samhällsorganisation.att
Om vi i detalj granskar riksdagstrycket i frågan framträder ytterligaremer

motivtyper bakom valet försöksverksamhetett reformstrategi.par av som
En andra motivtyp bottom-up-motiv.är Regeringens strategiett sorts

har varit inte uppifrån fram regional samhällsmodellatt i helapressa en ny
landet. Regeringen vill, i begränsat sammanhang, sig framett pröva men
med länen själva intresserad Regeringen skriver i propositionenpart.som

för nâgra län anmält intresseatt för försöksverksamhet.representanter en
Dessa framställningar har utgjort grunden för urvalet försökslän. Manav
kan denna strategisäga präglat reformarbetet i regionfråganatt inog
Sverige. Regeringen sig inte kunna driva igenom varken länsindel-anser

7 Prot. 1996/97:38
s Prop. l996/97:36, 36.s.
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det finns betydandeeller politikförändringarningsförändringar ett mot-om
regionpolitiska fältet.utifrån detstånd

vilja kalla patentlösningsmotivetmotivering vad jag skulleEn ärannan
inledningsvis,i fallgrundläggande kritikinnebär vartmot att,ensom

Argumentationensamtliga län.enda patentlösning förframlägga en
mellan länen vad gäller förutsätt-olikheterdet råderbygger på storaatt

Storstadsregionema harregionalt utvecklingsarbete.bedrivaningar etc. att
exempelvis skogs-med jämfört medförhållanden arbetahelt olikartade att

perspektivriksdagsdebatten finns sådantlänen I representeratett avosv.
fpHolmbergHåkan säger:som

måste i ärlighetens insedesto mindreInte attman namn
införa patentlös-uppstår problem försökerdet enom manl

vilkenskall gälla generellt i hela landet,ning oavsettsom
företräder.linje man

Även regeringens försöksverksamhetenproposition avsikten medi sägs att
län och län mederfarenheter för olikabrett underlagfå storaär att ett av

utveckling.regional finns i denna motivtypförutsättningar för Detolika
stymingsperspektiv, den kan också kopplas till både innova-ettett men

viideologiperspektiv på försöksverksamheten. Omtionsperspektiv och ett
erfarenheterna ledamodeller i olika länstyper kan de gjordaskildatillåter

fall, leda tillinnovationer. Olika modeller kan, i bästanytänkande ochtill
vilja Visa på nydanandevarandra iförsökslänen attatt sporrar ens.a.s.

Viljan möjligheter till regionalt hän-aktiviteter. skapaarbetssätt och att
ideologisktdetta intresse för låtasynstagande kan till ett att enses som

fanns exempelvisfå dominera i reformarbetet.betingad strategi Det an-
försök påbörjades med Jämtforum i Jämtlandsdetill detta i ettsatser som

regiontanken bygger på identitets-den skånskalän och mycket ettav
kan härFörsöksverksamhetenprojekt med skånska särdrag sägasosv.
olikaför regionala ideologier och regionalismskapa sätt.utrymme

riksdagsdebattenidäremot svårt hitta denharJag ansatseratt typen av
dennaföreträdare i debattenförsöksverksamheten. Partiemas synesom

detaljer, synpunktertekniskadiskuteragång t.ex.attupptagna mervara av
huvudmannaskapsfrågor. Någrakommunalförbundsmodeller ochpå mer

i motioner lyser iorienterade synpunkter eller för den delenideologiskt
riksdagens behandlingsin i samband medmed frånvarosettstort av

frågan.
refonnstra-till frågan försöksverksamhetska återkommaJag somom
regeringenkapitel. Sammanfattningsvis kankommandetegi i sägas att

9 1996/97:38.Prot.
2° 1996/97:36, 37.Prop. s.
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anför huvudmotiveringartvå bakom strategin bedriva refonnarbetetatt
med försöksverksamhet. För det första rådde relativt oenighetstor om
reformens innehåll mellan intressen, främst mellan de modellertunga som
företräddes landsting respektive länsstyrelser, också mellan detav men
kommunala intresset och landstingen. Försöksverksamheten fåtänktär att
visa vilken modell föredra.är attsom

det andra ville regeringenFör låta länen själva få drivande, dvs.vara
få reformen så underifrån. Det ansågs inte meningsfulltsäga växaatt att att

länpåtvinga något viss modell. fannsDet intresse för få bliatt atten
försökslän från fler län de till slut blev utvalda. Intressantän är attsom
regeringen relativt fåordig det gällerär motivera varför detnär närmareatt
blev just Skåne, Kalmar, Gotland och Västra Götalands län skullesom
ingå försöken.i Vi kan riksdagstrycket egentligen bara utläsa attur rege-
ringen byggde sitt ställningstagande till detta utifrån län anmält sitt in-som

till regeringen. Utifrån dessa framställningar regeringens endatresse var
begränsautgångspunkt antalet län, med olikartad karaktär för där-att att

få tillmed stånd försöksverksamhet i drag förankradstoraen som var
underifrån. bör det välNu enigheten mellan olika intressensägasgenast att
i försökslänen inte så Det kan därför finnas goda skäl någotstor. attvar nu

försökslänenbeskriva hur framväxtprocessema i de fyranärmare gestal-
tade sig.

Initiativtagare och2.3.2 deltagare i försökslänen

harJag under mina intervjuer med berörda aktörer i försökslänen ställt
frågor hur det aktuella länet kom bli försökslän. initiativ-Vemattom var

till det blev försöksverksamhet i just Skåne, Götaland,tagare Västraatt
Kalmar och Gotland Hur upplever de politiska aktörerna framväxtproces-

vad gäller deras delaktighet och hur de olikapå förhand-sema egen ser
lingskonflikter vid utformningen försöken fyra länensDe tillvägar attav
bli försökslän skiljer sig på flera Olikhetema betingassätt. attav re-
spektive län har skilda traditioner, organisationsstrukturer och aktörsrela-
tioner. kommande beskrivningenDen försökslänens framväxtprocesserav
syftar främst till skapa ingångsvärden för den fortsatta utvärderingen.att
De olikartade skeenden präglat försöksverksamhetens framväxt isom
respektive län alltså viktig utgångspunkt för försöken fortsätt-hurutgör en
ningsvis ska värderas.
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Skåne

redan slutet 1980-talet dåinleddes regionprocessSkåneI mot av enen
initierades.samarbete och kraftsamling Denregionaltdiskussion om

haft sin viktigastehar, enligt intervjumaterialet,regionprocessenskånska
administrativabenämnas den regionalakommitdrivkraft i det attsom

frågan den onaturliga administrations-gälltSkåne. hari Detröran om
existerat sedan tidenMalmöhus- och Kristianstads länmellangränsen som

till dubbel-l600-talet. har lettförsvenskandet Skåne på Dettaför ettav
verk-landstingskommunalavad gäller den statliga såvälkommando som

och kollek-Sjukvårdens, den statliga administrationensi Skåne.samheten
viktig del iflera huvudmän har alltså varituppsplittring påtivtrañkens en

till kopplat stark betoningfinns dettaskånska regionprocessen. Detden en
grund. Vi kanmed det skånska landskapetidentitetsfaktorer somav
för läsaremissupplaga till Utvecklingsprogram Skåneexempelvis i en

följande:

slut alla förändringar be-har vid 90-taletsSkåne trots
skånska identiteten. gällermycket den Detvarat av
bebyggelse- och ortsstrukturendecentraliseradeden
lång tid. Alla kulturhistoriskautvecklats undersom

minnesmärken. Språket. Traditionerna. Matkulturen.
omväxlande och vackraSillen och Den natu-snapsen.

böljande och vänliga landska-Slätten. Det öppnaren.
stränderna. ocksåBokskogama, havet, Men sjö-pet.

barrskogarna. Allt dettaoch de vä-täta utgörarna
inslag landskapets karaktär och den livs-sentliga i i

Skåne kan erbjuda invånare ochkvalitet sinasom
tillvara utveckling.ska i regionenstassom

ökande behovregionprocessendrivkraft i den skånskaEn rör ett avannan
både ii internationella sammanhang,profilera Skåne gräns-ett enatatt

Öresundsregionen Åri EU-sammanhang.i ochaktiviteterregionala som
be-s.k. fempartsgruppendessa strävanden i denformaliserades1992

länsavdelningar ikommunförbundetsbåda landstingen,stående deav
Kristianstads län Malmö stad. Fempartssam-respektiveMalmöhus- samt

fåtidigt i förslag till regeringenresulterade redanarbetet startaett attom
uppgiftshantering inomförändrad regionalförsöksverksamhet med enen

landskapet Skåne.
fördjupades från den s.k. Skåne-Fempartssamarbetet 1995 attgenom

femföreträdare från deSkånestyrelsen bestodstyrelsen bildades. av

2 Skåne iSkåne, remissversion, RegionförbundetUtvecklingsprogram förur
oktober 1998.
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och med de politiska partierna i ledningen. juliI 1997parterna avveckla-
des Skånestyrelsen och samtidigt bildades Regionförbundet Skåne ett
regionförbund med kommunerna och landstingen i Skåne medlem-som
mar. Det också inom för Regionförbundetär formelladenramen som
delen försöksverksamheten inleds. Efter valet konstitueras1998 detav nya
Region Skåne med direktvalt regionfullmäktige. Sammantagetkanett eget
framväxtprocessen kännetecknas följande skånskasägas särdrag:av

förstadet har deFör politiska partierna haft drivande roll i helaen
harDet under intervjuersåväl i andra sammanhangsagtsprocessen. som

de politiska partierna så i Skåne. de fematt säga Näratt ägt processen
haft svårt komma exempelvis i konflikteröverens, mellanparterna att

landsting och kommunförbunden, har partiföreträdama tagit itag proces-
och kunnat överbrygga eller desarmera konflikterna. Enligt samstäm-sen

miga i intervjumaterialet har försökens framväxtprocess fört medutsagor
sig helt samarbetsanda skapats mellan de politiska partiernaatt ien ny
Skåne. viktigEn punkt i den fortsatta utvärderingen blir därför följaatt

partiernas roll i den fortsatta försöksverksamheten och vad häntupp som
efter valet 1998.

Ett andra särdrag i Skåne prägladesär mycket tyd-att processen av en
lig konfliktdimension kring frågan regionen skulle byggas region-om som
förbund eller direktvalt regionfullmäktige. Förespråkama förettsom ett
regionförbund, främst företrätt de båda kommunförbunden, underav var

mycket tveksamma till den direktvalda modellen i deras språk-processen
dräkt benämnd storlandstingsmodellen. Argumentationen från kommun-
förbundens sida handlade i hög grad risken för det skulle uppståattom
olika kompetenstvister mellan regionorgan och kommuner. Inom ett
regionförbund regleras uppgiftsfördelningen i förbundets stadgar och det

till huvudmännen, i det här fallet kommunerär landsting,och frånattupp
fråga till fråga förhandlingsuppgörelsernå förändrad uppgifts-om en
fördelning. direktvaltEtt fullmäktige kan, kritikerna, komma attmenar
fungera överkommun på sig politiska uppgifter i strid medtarsom en som
kommunerna i regionen. Motståndet direktvalt fullmäktigemot ett var
emellertid inte tillräckligt starkt. Huvuddelen de politiska partierna villeav

Ävendirektvalt regionfullmäktige för Skåne. finnsi denna delettse en
viktig uppföljningsfråga för den kommande utvärderingen försöken.av

tredje särdragEtt i skåneprocessen relativt betydelsefullutgörs av en
konflikt mellan Regionförbundet/Region Skåne och länsstyrelsen kring
överföringen det regionala utvecklingsansvaret. Företrädare för detav ny-
bildade regionorganet upplevde, i fall under den första tiden för-vart av
söksverksamhet, svårigheter hitta renodling vad gäller föratt ansvareten
de regionala utvecklingsfrågoma visavi och länsstyrelsen. Läns-staten
styrelsen å sin sida pekar på den osäkerhet förelåg i samband medsom
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gäller den organisationensförsöksverksamheten, dels vadstarten egnaav
dels vad gällerlänsstyrelser integrerades till ny,förändring två en

ansvarsfördelningenregeringens beslut angåendeoklarheter iformella
ochsjälvstyrelseorganmellan stat.

GötalandVästra

ochparalleller mellan den skånska framväxtprocessenklarafinnsDet
i Skåne utgjordeGötalandsregionen. Precisutvecklingen Västra somav

förviktig utgångspunkt deadministrativaregionaladen ansträng-röran en
för reformeravid 1990-talets börjaninitieradesningar attsom

för den s.k. Västsverige-Götaland.i Inomlänspolitiken Västra ramen
regionförbund skulle bildasföreslogs1992:66utredningen SOU att ett av

NORP-länen länsstyrelsenmed uppgift fråns.k.i dekommunerna att
det fortsattautvecklingsfrågor. Iantal övergripandeföröverta ettansvaret

regionberedningen, bildadeskoppling tillmedutredningsarbetet, en
varje politiskt parti iledamöter och förmedreferensgrupp ersättaretre en

småningom iför Värmlands län ingick såföreträdareNORP-länen även
synpunkter ochpresenterade under 1993referensgruppgruppen. Denna

för den regionalaorganisation och ansvarsområdenframtidaförslag på en
föreslog bildandeti Västsverige. Referensgruppensamhällsorganisationen

med kommuner och landsting medlemmarregionförbundett somav
för Värmlands länlänen och med möjlighetde fyrabestående attav

regionförbundetmarkerades tydligt i förslagetansluta sig Det attsenare.
i relation till kommunerna ochfungera överkommunskulle kunnainte som

övergångsperiod. Huvud-under begränsadskulle kvarlandstingen vara en
för inom-regionförbundet skulleför detuppgiften attvara ansvaranya

förutvecklingspolitikplanerings- ochsamordning,regional samt ansvaret
referens-majoritet deltagarna iinternationella kontakter.regionens En av

borde föras tillför verksamheten på siktuttalade sig också ettattgruppen
regionfullmäktige.direktvalt

slutbetänkande underpresenterade sitt 1995,Regionberedningen, som
förslag innebarförslag. Regionberedningensi drag dettaanammade stora

från länsstyrelse tillutvecklingsansvaret skulle överförasregionaladetatt
politikaktörer iskillnaden docklandsting. Den att merpartenstora avvar

ingå i Regionberedningenssig avvisande till samarbetet.Halland ställde att
Kungsbacka kom-endast omfatta ORP-länendärförförslag kom att samt

blev region-huvuddragen klara redan 1995Halland.i Trots att varmun
geografiskaföljd olika oenigheter denförsenad till omavprocessen

PÄlvsb0rgs22 och län.OGbg/Bohus län, RSkaraborgs länNHallands län,
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indelningen. Kungsbacka kommun ville i slutändan inte ingå i storlänet
och det fanns kommuner på andra hålläven tveksamma. Rege-som var
ringen tillsatte under 1996 särskild utredare för klarlägga deatten geogra-
fiska Slutresultatet blev regiongränserna. med de ORP-länentreen
inklusive Göteborgs kommun Habo och Mullsjö kommuner iutanmen
Skaraborgs län i folkomröstningar istället bestämde sig för anslutaattsom
sig till Jönköpings län. fannsDet därutöver tveksamhet införstor en an-
slutning till storlänet bland ytterligare antal kommuner i främstett
Skaraborgs län.

de fortsattaI förberedelserna försöksverksamheten bildades underav
1996 den s.k. Väststyrelsen. bestodDen 27 politiker utsågsav som av
partiorganisationema och kom från både kommuner och landsting.som
Under våren 1997 organiserades arbetet i antalett stort styrgrupper som

förberedaskulle den kommande försöksverksamheten inom olika sakom-
råden. Väststyrelsen ombildades i december 1997 till interimistiskt fun-en
gerande fullmäktigeförsamling, sammanläggningsdelegerade, med 103
ledamöter med formellt mandat fatta förberedande beslut angåendeatt
försöksarbetet. Precis i Skåne har de politiska partierna domineratsom
framväxtprocessen, ofta tjänstemän lämnat några beredande för-utan att
slag. intervjupersonerna i mitt material intygar tämligen samstämmigt att

varit konstruktiv och resultatinriktad.processen
likhetI med skåneprocessen har viktig konfliktdimension gällten re-

lationerna mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna. En huvud-
strategi i hantera detta problem har varit försök involveraatt ett att
kommunerna i de arbetsgrupper förberett försöket. Detta haretc. som
sedan utvecklats till beredningsorganisation där kommunalaen represen-

finns med i beredningsgrupper till de viktigaste nämndernatanter i Västra
Götalandsregionens organisation mer detta i kommande kapitel. Hurom
samarbetet mellan kommuner och region utvecklas blir något huvud-av en
fråga för den kommande utvärderingen.

Till skillnad från förberedelseprocessema i Skåne, Kalmar och Got-
lands län har relationen mellan regionorgan och länsstyrelse i Västra
Götaland präglats relativt smärtfritt utbyte. Visserligen har det funnitsav

rad svårlösta teknikaliteter och del rollkonflikter, intervju-en en men
pekar här på det funnits konstruktiv anda mellan deattpersonerna en

skött förhandlingarna. En viktig faktor Västraär attpersoner som annan
Götaland låg efter de andra försökslänen det gällde överförings-steget när
frågorna det regionala utvecklingsansvaret. I mycket kom därför över-av
föringsförhandlingama bli resultatinriktade och några alltföratt utan seg-
slitna diskussioner vilka delar det regionala utvecklingsansvaretom av

inte skulle överflyttassom osv.
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Kalmar län

respektive Gotlands län delvisi Kalmar-Framväxtprocessema är av en
Gotland be-storlänen. Kalmar ochkaraktär jämfört med de två Iannan

utredningsarbetehelhet de förslag och deti sintingas regionprocessen av
för regionberedningen. Kalmar län,genomfördes inom I somramensom

södrakonflikt mellan och länsde-inom-regionaltraditionellt haft norraen
och kommun-diskussioner mellan landstings-inleddes under 1995len,

uppgif-samarbetsytoma och med den konkretai syftet ökaföreträdare att
regionberedningens slutbetänkande.formulera remissvar påatt ettten

fanns kringdel meningsskiljaktigheter lyckadeshelTrots att man enasen
för iockså uttrycker intresse ingåyttrande vari attett gemensamt enman

försöksverksamhet.
förslagetbehandlingen frågan konkretiseradesfortsattaI den av om en

företrädare föroch antal ägde därförsöksverksamhet mötenett rege-rum
detför bli försökslän. regio-informerades intresset Trotsringen attattom

iögonfallande lyckades alltsåsamförståndet aldrig varit direktnala man
i försöksverksamheten. Enigheten mellanfå ingåregeringenövertyga att
beträffande huvudprinciper ochlandsting fanns försökensochkommuner

försöken inom förförutsättning skulle bedrivasavgörande attvar ramenen
indirekt valda politiker från landsting ochregionförbund medett

intervjumaterial framträder i övrigt följandemittkommuner. I
framväxtprocessen i Kalmar län:karakteristika för

viktig drivkraftkommunförbundet i Kalmar ländet förstaFör är en
för regionprocessen. mitt intervjumaterialsammanhållande aktör Ioch

mycket varit antal enskilda däriblanddet iockså ettsägs att personer,
ochtidigare ordförande i Kommunförbundet i Kalmar länKaliff sRoger

direktör för varit drivande iidag regionförbundet,Brynielsson,Håkan som
mellan partierna ochdet andra rådde enighetframväxtprocessen. För

kommunpolitikemaförsökslän. ochbli Kommunernakommunerna attom
i Vissaha varit drivandedel intervjupersoneri länet processen.anses av en

länetbred uppslutning ii huvudsak detinvändningar förekom, ärmen en
inneburit,har med dettamedverkan försöken.för i Framväxtprocessenen

länets kom-intervjumaterialet, samarbetet mellanienligt flera röster att
och förbättrats.utökatsmuner

länsstyrelsen spelatförtredje karaktärsdrag KalmarprocessenEtt är att
mellan läns-finns grundkonflikt underbakgrundsroll. Det processenenen

dessaframväxande regionorganet. Trotsstyrelsen och företrädare för det
uppgifter underenligt samstämmigahar ändockkonflikter processen,

hyggligt konstruktiv dialog mellan dekännetecknatsintervjuerna, av en
landsting.länsstyrelse, kommuner ochinblandade dvs.parterna,
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Gotland

På Gotland rådde enighet i kommunfullmäktige i samband med remis-att
till regionberedningens slutbetänkande behandlades. Kommunensvaret

tillstyrker då regionberedningens förslag låta det regionalpolitiskaattom
utvecklingsansvaret föras från länsstyrelsen till kommunen. Iöver yttran-
det betonade kommunfullmäktige också Gotlands län förbliskulleatt orört

län, med länsstyrelse och andra länsfunktioner. detta yttrandeIsom egen
anmäler Gotlands kommun intresse få bli försökslän.även ett attom

samband medI regeringen under hösten lägger1996 sin proposi-att
tion försöksverksamheten inträffar dock det intressanta centerpartietattom
och moderaterna vänder klackenpå och ställer sig delvis negativa till en
försöksverksamhet på Gotland. Med detta skapas intensiv debatt ochen
företrädare för länsstyrelse, näringsliv, fackliga organisationer och medier
ställer sig kritiska och frågande. På Gotlands Allehandas ledarsida stod
exempelvis följande läsa:att

Förslaget ändrad regional ansvarsfördelning påom
Gotland så dåligt genomtänkt och så dåligt lokaltär
förankrat riksdagen måste avslå det. Detatt vore rena
katastrofen för Gotland förslaget blir verklighet.om

Demokratiargument kom ställas effektivitetsargument i debattenatt mot
och kommunstyrelsens ordförande Jan Lundgren s vidhöll Gotland iatt
och med reformen stärker de demokratiska inslagen i regionalpolitiken då

minskat ökat folkstyre. Enigheten medersättsett expertstyre ettav var
denna debatt bortsopad och det fanns i detta skede, och befinner visom nu

hösten 1996, risk eller då alternativt möjlighet Gotlandattoss en en
skulle förlora sin försökslän. Regeringen accepterade dock istatus som
propositionen försöksverksamhet borde ske. Vi kan dock konstateraatt att
det i endast Gotlandpå där den politiska debatten varit intensivärstort sett
och brännande rörande deltagande i försöksverksamheten.ett

Sammanfattningsvis uppvisar framväxtprocessen flerapå Gotland sär-
drag jämfört med försökslän.övriga För det första framväxt-slutade

i politisk oenighet. Det särskilt överraskande centerpartietär attprocessen
på Gotland kom ställa sig delvis kritisk till deltagande i försöken.att ett
Det överraskande med tanke på centerpartiet i övriga Sverigeär och iatt
de försökslänenandra varit stark anhängare låta det regionalaatten av
utvecklingsansvaret från länsstyrelsernaövergå till folkvalda regionorgan.
I mitt intervjumaterial finns antal olika förklaringar till centerpartietsett
agerande. Några antyder maktpolitiska aspekter mellan socialdemokra-

Åström23citat 1997, 34.ur s.
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antydsförklaringoppositionen. ärEnpolitiskaoch den somterna annan
försöksverksam-motståndlandshövdingens personligaden förre motatt

osäkra.Gotland Encenterpartistema pådeltillbidragitheten göraatt en av
länssty-Gotland,förrädslahandlarförklaring atttredje att genomom en

förlora hela sinsikt skulle kunnauppgifter, pådelavlövasrelsen en
starktlänsfunktionerolikaVaktslåendet ärlänsstyrelseförvaltning. om

resonerade idelGotland. Enpartierna på attbland termer om manav
kanskeskullesålänsstyrelsen förloradesdellitenaccepterade att nuaven

längre sikt.liteförloradkakan gåhela
regionpro-gotländskai denandra särdragliggersistnämndadettaI ett

hela framväxtprocessenfinns med underaspekternaterritoriellaDecessen.
fastlandet.med Detstorlänska fogas i ärGotlandförrädslai ettatten

samordnadmedspecifika försökGotlandsbakgrunddennaockså mot en
hävdadelänsstyrelsenfördel företrädareska Enlänsförvaltningstatlig ses.

underbyggsskogsvårdsstyrelsenlänsarbetsnämnden ochhär att om
skapas påförvaltningsenhetstarkare statligskulletaklänsstyrelsens en

mittuppgifter isamstämmigaenligt relativtsinskulle iGotland. Detta tur,
gotländskförförutsättningkunnaintervjumaterial, utgöra egenenen

framtiden.istatsförvaltning även

i framväxtprocessernaDeltagande2.3.3 en-
summering

utvecklings-viktigasteframväxtprocessemasbeskrivitlångthar så härVi
Även det finns fleraförsökslänen. näm-de fyradrag i gemensammaom

kanVimellan i framväxtprocesserna.variationerändockdetär storanare
deltagande ilänsaktörersgäller olikavadvarieratockså mönsterettse

iutvärderingsfråga för PARK prövaviktig är attframväxtprocesserna. En
partier,politiskalandstingspolitiker,ochutsträckning kommun-vilken

försöksverk-deltagit ienskilda medborgareochföretagorganisationer,
besked huringetjag hittills samlatmaterialsamheten. Det omgersom

i försökensdeltagitoch andra privata aktörerorganisationermedborgare,
framväxtproces-ändockKännetecknandeframväxtprocesser. är attnog

kontroversi-någotmöjligtvis för Gotland, varitaldrig, med undantagserna
ochde förstadeltagandet imedborgerligaDetstoff i massmedierna.ellt

inte hellerGötaland vittnarSkåne och Västrairegionvalenhistoriska om
hos all-eller misstroentusiasmsigskapatframväxtprocessernaatt vare

i kom-belystabli utförligtdockkommerfrågormänheten. Dessa att mer
utvärderingsinsatser.mande
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I mitt enkätmaterial har jag emellertid haft med fråga belysten som
kommun- och landstingspolitikemas kommunchefemas på del-samt syn
tagandeaspektema.

Tabellen på sid bekräftar39 i flera avseenden de förhållanden som
beskrivits i detta kapitel. För det första kommunpolitikemasär
bedömning den kommunens delaktighet i relativtav egna processen
negativ i de två storlänen, medan den mycketär positiv i Kalmar län. Det

dock inte alla kommunpolitikerär i storlänen lika negativa.ärsom
Politiker i residensstadskommunema starkt positiva ochär i deäven

kommunerna råder positivstörre grundsyn på kommunens delaktigheten
i framväxtprocessen. Detta måste betecknas vamingsklockasortssom en
för de ansvariga i Skåne och Västra Götaland. bådaDe storlänen har
många kommuner inom sina och detgränser tydligt mångaär att
kommunpolitiker, särskilt i de perifera delarna, inte känt sig särskiltmer
delaktiga i I mina intervjuer med företrädare förprocessen.
regionsstyrelsema i de båda storlänen betraktas kommunernas intresse
och strategiska faktorer för försöken ska lyckas.engagemang som om
Om kommunernas stöd och medverkan minskar regionen både vadtappar
gäller effektivitet och legitimitet.

Betraktar vi tabellen för politikerna i Kalmar län framträder helten
bild. Politikerna i Kalmar län upplever den kommunen varitannan att egna

delaktig i framväxtprocessema jämfört med kollegorna i storlänen. Imer
Kalmar län, har endast kommuner,12 byggs försöksverksamhetensom

regionförbund där kommunerna kanett delägare isägassom vara proces-
Detta bidrar sannolikt till politikerna upplever denatt kommunensen. egna
delaktig i Vi kan också tabellen utläsa såväl mode-som processen. attur

kristdemokrater de partiföreträdarerater är negativa iärsom mestsom
denna del. Moderaternas allmänna kritik regionfrågan speglasmot sanno-
likt här, vad betingar kristdemokraternas attityder i denna delmen ärsom

svårförklarat.mera
Kommunchefemas åsikter avviker i två avseenden i denna fråga.

Kommunchefema i Skåne betydligtär positiva till sin kommuns del-mer
aktighet i regionprocessen jämfört med skånepolitikerna. I Västra Göta-
land förhåller det sig De verkliga kritikernatvärtom. finns bland kommun-
chefema dock i skaraborgsområdet i högre grad vad gälleränsom som
för politikerna i Västra Götaland inte upplever sin kommun delaktig isom
processen.
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regionprocesseniDelaktighetTabell 2.5
kommun/vårtvåruppleverdelaktighet: "Jag attkommunensPåstående om

byggameddelaktig igrad atthög nyvarit upp enlandsting i processen
"Kalmar/västsvensk/skånsk/i region.

Skaraborgskommune ifldlandsüget
nu Skaraborgslänv--

i Ledamot-il
Ilandsiingkspolitiker landsiings-styrelse+28 .-- . V landstingsfull-eller- l e -.. V TL;I.-+-137,+.65:.. -

helt""Instämmerandelensubtraherahar beräknatsBalansmåttet att svarar1 somgenom
"Heltåsikt" eller"Ide motsattsett" från settstort"Instämmer ieller stort som svarar

kanBalansmâttetpåståendet.tilldesto positivbalansmâtthögreåsikt". Ju mermotsatt
ej"andelen "vetSiffror äroch -100. inom parentesmellan +100 svar.variera



40 Regionreform försökpå 103SOU 1999:

2.3.4 Framväxtprocessema och den fortsatta
utvärderingen

Beskrivningen försöksverksamhetens framväxtprocesser har tjänatav
syftet fä fram antal ingångsvärden inför den fortsattaatt utvärderingen.ett

det hittillsAv i detta kapitel det särskilt huvudfrågorsagts är tresom som
kommer följas i det fortsatta utvärderingsarbetet:att upp

vi betraktarOm försöksverksamhetemas framväxtprocesser på ett
övergripande plan kan vi dra slutsatsen de politiska partierna haftatt

framträdande roll i samtliga fyra län. Ett återkommande uttrycken un-
der mina intervjuer har varit partierna ägt regionprocessema.att En
särskilt framträdande roll har partierna haft i de två storlänen, men

i Kalmar och Gotland försöksverksamhetenäven i högär grad affären
för de politiska partierna. viktigEn del den fortsatta utvärderingeni
blir Ärdärför följa roll de fortsattapartiernas försöken.i detatt upp
så fortfarande drivandepartierna och det regionpoli-att är i ägare av
tiska arbetet försöksläneni

andra huvudfråganDen gäller det nybildade regionorganets relationer
till kommunerna i regionen. Framväxtprocessen innehöll i såväl Skåne

GötalandVästra betydelsefull konfliktdimension mellan detsom en
kommunala intresset och det intresse företräds regionen ochsom av
dess direktvalda fullmäktige. Företrädare för kommunförbunden i för-
sökslänen varnade tidigt stadium framväxtprocessenett förav en
s.k. överkommunrisk med direktvald regionorganisation. fort-Denen

utvärderingen kommer uppmärksamma denna konfliktdimen-satta att
sion. vilkaPå har Region Skåne ochsätt Västra Götalandsregionen
hanterat relationerna till kommunerna Upplever de kommunala in-

problem med olika kompetenstvistertressena ett typer gentemotav
SkåneRegionorganen respektive1 Västra Götaland Har relationerna

regionförbundets Kalmari karaktär jämfört med de två stor-en annan
länen

tredjeDen huvudfrågan gäller det fortsatta samarbetsmönstret mellan
och länsstyrelsen.regionorgan Framväxtprocessema har i samtliga

fall, delvis med undantag Västra Götaland, kännetecknatsav av en
grundkonflikt med länsstyrelsen. Det viktigt följa hurär dennaatt upp
relation gestaltat sig under försöksverksamheten.

Till detta finns rad andra frågoräven väckts under framväxt-en som
gällerDet exempelvis den speciella utvecklingen på Gotland,processema.

samarbetsmönstret i Kalmar län mellan landsting och kommuner och iom
frågan hur olika identitetsfaktorer utnyttjats i försöksarbetet.om
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tidförstaFörsöksverksamhetens3

Inledning1

startade den lansvarsfördelningregionalmedFörsöksverksamheten en ny
ijanuari 1999denlän och 1GotlandsochKalmari Skåne,juli 1997

materialbygger påanalysenföljandeDen ettGötalands län. somVästra
försöks-från dethalvt årochfall,bästa atteller iinom ettinsamlats ettett,

problematisktmycket göragivetvis attDetinleddes.verksamheten är
olikapräglatsförsta tid harFörsökenstid. typerkortefter såanalyser avav

radpositioner,sinaInblandade ärinkömingsproblem. ennyapersoner
finslipadetaljer återstårorganisatoriska ännuoch attverksamhetsmässiga

den lokal-medfärdigablivit fulltinteharregionorganen ännudeoch nya
bok-försöksläneniintervjubesökminavidharsituationen. Jagmässiga
hittahaft svårtiblandharoch jagflyttkartonger attsnubblat påstavligen

utred-fast ilagtstidsramarDemöteslokal snävatill yttersträtt somosv.
stadiumtidigtidet redanemellertidnödvändiggör ettningsdirektiven att

analyser.genomförs
reservation. Detmedbetraktasdärförböranalysenföljande storDen

tid.allra förstaunder dessutvecklatsförsökenhurlägesrapportär omen
har,Dentidig lägesrapport.värdedetLikväl har göra somattett en

utvärde-utvecklatillbidragitfortsättningsvis,framgå attkommer att
specifikauppmärksamhetenskärpatill motochfrågeställningarringens att

försöksarbetet.iproblem

förhållandenRegiondemokratiska3.2

demokrativär-olikagäller hurfrågaviktigasteochförstaUtvärderingens
isyftarUtvärderingenförsöksverksamheten.följdtillpåverkasden av

deltagandemöjlig-förankringen,demokratiskadenhurdeldenna prövaatt
försöks-påverkasansvarsutkrävandetdemokratiskadetochheterna av

vilkaPålyder:besvarasska sätthuvudfrågaverksamheten. Den som
förankringendemokratiskaförstärka denmedförsökslänenarbetar avatt
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det regionala utvecklingsarbetet Analysen omfattar frågor rörande med-
borgarnas deltagande-, och kontrollmojligheter,insyns- de politiska parti-

och politikernas roll och betydelse försöksverksamheten.iernas En speci-
fik jråga gäller här vilken betydelse borttagandet länsstyrelsenssom av
lekmannastyrelse haft vad betrafar demokratiaspekterna.

3.2.1 Olika demokratimodeller

Det bör inledningsvis noteras de fyra försökslänen arbetaratt med olika
demokratiska grundmodeller. Vi har tidigare konstaterat de bådeatt stor-
länen, Skåne och Västra Götaland, tillämpar direktval till regionfull-ett
mäktige. Nyheten i detta sammanhang det varitär val till fullmäktigeatt ett

omfattar länsindelning det fullmäktigesom samt fåttatten ny nya en
bredare kompetens jämfört med de tidigare landstingsvalen. Pâ Gotland är
kommunen och kommunfullmäktige den instans för detsom ansvarar
regionala utvecklingsarbetet. I mycket det på Gotlandär fortsättning påen

styrelseforrn tidigare, de kommunalautöver uppgifterna,en som även
innefattat sjukvårdsfrågor. I Kalmar län tillämpas regionförbunds-en
modell där kommunfullmäktigeförsamlingama i länet respektive lands-
tingsfullmäktige till regionförbundetsutser representanter förbundsfull-
mäktige. Det sker alltså inga direktval politiker till regionförbundetsav
fullmäktige i Kalmar län.

Detta innebär försöken omfattar två olikaatt representations-typer av
I de båda storlänensystem. på Gotland det desamt politiskaär partierna

för nomineringar och rangordning kandidaternasom på valsedlarsvarar av
väljarna har visst inflytande rangordningenett personvalsyste-av genom
met. KalmarI län det istället kommunernaär och landstinget isom egen-
skap huvudmän föratt regionförbundet deav politiskavara utser

Detta bygger i sinrepresentantema. på politisk itur respektiveen process
kommun inom landstinget.samt

Det har påtalats i debatten försöken direktvalsmodellen i Skåneattom
och Västra Götaland riskerar alltför dominerandeatt ställning för dege en

kommunerna istörre regionen och då särskilt för storstäderna Malmö och
Göteborg. Medborgama kan komma uppfatta regionfullmäktigeatt som en
tummelplats för de kommunerna. I Kalmarstora län uppstår istället s.k.ett
småpartiproblem. fårHär samtliga kommuner relativt jämbördigen
representation och det såär de kommunernat.0.m. att under-stora är
representerade vi jämför med befolkningsunderlaget. Vad där-om som

kan bli problememot de mindreett är partierna bliratt underrepresente-
rade, då respektive kommun endast företrädare för deutser partiernastörre
i kommunen. Medborgama kan i detta fall uppfatta regionfullmäktige som
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nedanståendegranskarpartiema. viOmför detummelplats storaen
län:i Kalmarrepresentationenbeträffarvadbeskedvitabell får ett

full-regionförbundetsplatser iandelJämförelseTabell 3.1 av
länlandstingsvaleti Kalmarimed andel röstermäktige

1998.

fullmäktigeiordinarieplatsernapådeberäknat

vissregionförbundets fullmäktige överrepre-iMandatfördelningen ger en
motsvarandecenterpartiet ochochsocialdemokraternaförsentation en

jämförvivänsterpartietochkristdemokraternaförunderrepresentation om
irepresentationparti dockstårlandstingsvalet. Inget utaniutfalletmed

Möjligtvis kanlandstingsvalet. sägasiresultatenjämförvifullmäktige om
i kommun-platskaraktär, fåttlokal runtsmåpartier,de omsomatt merav

region-plats igivits någonlän inteKalmarifullmäktigeförsamlingama
region-ändådettabildensamlade attärfullmäktige. Den trotsförbundets

välganskarepresentationformellgivitsfullmäktigeförbundets somen
län.i Kalmarröstandemedborgarnasmotsvarar

bådai derepresentationmed kommunernasdåsigförhåller detHur
skapaintesyftet ärbör attfrämstoch sägasstorlänen attFörst en

ochi Skåneförsamlingarnaregionfullmäktigeirepresentationkommunvis
bäddakannomineringarpartiernasmycketblir iGötaland. DetVästra som

valstatistikenstuderarviOmkommunerna.fördelningjämn överför en
bild:följandeerhållsGötalandoch Västraval för Skåneårs1998efter
sig påfördelari Skånefullmäktigeledamötema ettordinarie149De

samtligaifullmäktigeledamotminstfinnsdetinnebär attsätt ensom
isin hemorthar30politiker,Flestkommuner.skånska personer,ca

Hässle-Kristianstad,Helsingborg,Lund,städernadeföljtMalmö störreav

u Gidlund 1998jfr
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Ängelholm.holm och Men samtliga deäven allra minsta kommunernaav
har regionfullmäktigeledamot boende i kommunen. I Västra Götaland,en

har 49 kommuner, det handfullär kommunersom saknaren som
regionpolitiker med adress i kommunen. Göteborgspolitikema handtar om

40 de 149 platsernaöver i regionfullmäktige. Risken för småkom-av att
upplever sig marginaliserade därför någotmunerna isom störresynes vara

Västra Götaland jämfört med Skåne. Detta beror på kommunstrukturenatt
i Västra Götaland har demografiskstörre spännvidd Skåne. Göte-änen
borgs stad, med dess förortskommuner, mycket starktrepresenterar ett

relationregioncentrum i till de många och ofta mycket små kommuner
finns i Västra Götaland. Av de 49 kommuner i finnssom i Västrasom

Götaland har hela 12 kommuner invånarantal understigandeett 10.000
SkåneI visserligen Malmöär stad starkt regioncentrum,personer. ett men

kommunstrukturen i Skåne innehåller härutöver antal andra starkaett
kommuner främst Lund, Helsingborg och Kristianstad. Skåne har dess-

relativt få riktigt små kommunerutom endast kommuner2 33 har ettav
invånarantal understiger 10.000 invånare.som

mina intervjusamtalI med företrädare för regionstyrelsema i Skåne
och Västra Götaland starkt medvetenär denna problematik.man om
Sammanhållningen i regionen bygger på dra det starka region-att nytta av

finns i respektive läncentrum de små kommunernasutan intressenattsom
åsidosätts. Vi ska i kommande avsnitt återvända till relationen mellan
regionorgan och kommunerna i försökslänen. Särskilt i storlänen utgör
dessa relationer, enligt min mening, strategiskt viktig punkt för försö-en
kens utveckling i stort.

3.2.2 Valresultatet 1998

Valet år 1998 kom bli det första valet tillatt de regionfullmäktigeför-nya
samlingarna i Skåne och Västra Götaland. Den massmediala bevakningen

de regionvalen relativt i de regionalt förankradeav stor medi-nya synes
men kanske inte i grad i riksmediema. I Kalmar länerna och påsamma

Gotland skedde inga förändringar i valhänseende då val till landsting och
kommuner genomfördes tidigare. Jag har inte haft studerasom attresurser
valrörelsema i de försökslänen på mycketän ytligt plan. Jagettnya mer
ska dock i den nästkommande genomföra undersökningetappen deen av
politiska partiernas dess läns/distriktsorganisationer aktiviteter i region-
politiska frågor. I denna kommer alltså valrörelsearbetetetapp under 1998

spela roll i analysen.att större Till detta ska ien sägas att statsvetarna
Göteborg kommer delstudieägna detatt första regionvalet dären
olika valrörelseaspekter kommer belysas.att
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mednöjadenna tillsvidareutvärderingen får vi attI ett ossetapp av
denförsökslänen. Iivalresultatenrörandestatistikbefintligstudera

fyrai demandatfordelningenochandelbelysestabellen rösterföljande
försökslänen:

1998regionvalenioch andelMandatfördelningen röster3.2Tabell
Kalmarkommunfullmäktigevalet,resultat iGotland avser

regionfullmäktigemandat iandelenlän är

mandatAntal
framtidGotlandsGotlandspartiet

landstingsvalet i Kalmar länivaldeltagande"Avser

Väl respek-parti, SkåneslitetGötaland fickVästrasåväl Skåne ettI som
och devågmästarställningVilja,FolketsSjukvårdspartiet sortstive en

ochmajoritetskonstellationförhandlingarnaföljande somvemomom
besvärliga ochblevregionsstyrelseniordförandepostenfå besättaskulle

mycketfickSkåneRegionVäls inträde idramatiska. Skånesstundtals
Sjukvårds-precisriksmediemamedierna ävengenomslag istarkt som

iordförandepostenfå besättakomförbetydelsepartiets attsomvem
socialdemokraterna,behöllKalmar länGötaland. Iregionstyrelsen i Västra

ledningregionförbundetsordförandeposten i atttrotsKaliff,Rogergenom
lands-kommunal-i såvälvalförlustergjordesocialdemokraterna stora som

KlintbomCenterpartiets HansGotland återtoglän. PåKalmartingsvalen i
kommunstyrelseordförande.posten som

årsi 1998valdeltagandetkring det lågadebattvarit mycketharDet
ungefärisjönkförsökslänenValdeltagandet idrag kanval. I sägas attstora
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grad i övriga landet. Vi kan i fall de s.k.samma histo-som vart notera att
riska regionvalen i Skåne respektive Västra Götaland inte innebar högre

Ävenvaldeltagande på andra håll i landet.än i denna del kommer val-
forskningen analysresultat ochatt vi fårpresentera tillsvidare avvakta med

omfattande slutsatser i denna del.mer
En debattpunkt har gällt vilken politiker, kommunpoliti-typannan av

ker eller landstingspolitiker, tagit plats i regionfullmäktige i Skånesom
respektive Västra Götaland efter valet. Det har funnits debattörer i region-
frågan efterlyst fler regionpolitiker, dvs politiker står försom ettsom mer
renodlat regionpolitiskt perspektiv och relativt obundnaär i förhållande till
både kommunalpolitiska och sjukvårdspolitiska perspektiv. I tabellen
nedan visas vilka politiker tagit plats i regionfullmäktigesom

Tabell 3.3 Politikerna i regionfullmäktige. Politisk bakgrund och könsför-

Fdemgtg rbundsrmgi

25Uppgiñema politikemas bakgrund i kommun- eller landstingspolitikenom har
hämtats från PM från Svenska Kommunförbundet respektiveen gemensam
Landstingsförbundet rubricerad Val till självstyrelseorgan i Skåne län och Västra
Götalands län daterad 1998-10-05. kanMan dock, enligt min mening, ifrågasätta

den gjorda operationaliseringen det denom mäter dvsmäta,attavser om
exempelvis kommunfulhnälctigeledamot nödvändigtvis ocksåen är en person som
identifierar sig och har bakgrund just kommunpolitiker.en som
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Götaland harrespektive Västrai SkåneRegionfullmäktigeförsamlingama
kommunfullmäktigeitidigare uppdragmedpolitikermajoritet aven

Götaland. Gruppenmedjämfört Västrai Skånestarkarenågot som
de20%kommunfullmäktigeellerlandstings- utgörsuttit ivarken avca

den renod-efterska sökavikanske i dennaoch detinvalda är somgrupp
kvinno-formelladenbeskedTabellenregionpolitikem. ävenlade omger

nämnder/styrelser. Svagastoch i delfullmäktigeirepresentationen aven
organisato-med denkan halän vilketKalmarfinns ikvinnorepresentation

kvinnornaförhållande börEtt attnoterasforrnenriska göra. annatatt som
motsvarandeochkultumämndemairepresentationstarkmyckethar enen
utvecklings-regionalaför demednämndernarepresentation i ansvarsvag

frågorna.
kopplingmedaspekterbeskrivningenpunkt förMed detta sättes av

ska någotutvärderingennästkommandedenvalet 1998. Itill etappen enav
tillkopplingmedfrågorvalresultatet ochkringbildfylligare presenteras

valrörelsen.

iproblembilderlänspolitikenDen3.2.3 anonyma -
försökslänen

intervju-hurinledningsvis belysahaft syftetharintervjufrågorMina att
förändringochkvalitetregiondemokratinsellerläns-uppfattarpersonerna

detfå undantag,med någraåren. De5-10 attunder de senaste menar,
jagregionpolitiken. Omellerdemokratiunderskott läns-iexisterar ett

de svik-bakomfyra orsakerdetintervjupersonemas ärutsagorsummerar
länspolitiken:demokrativärdena itande

traditionelltLänspolitik harförekommande.vanligastochFörst
Intervju-slutenhet.ochgradhög anonymitetkännetecknats avav en

länsstyrel-gällerförstaförhållanden. Detpå tvåpekar härpersonema
utvecklingsfrågomaregionalamed defrämstmedarbete somsens

och parti-medborgerligadettjänstemannakultur därdominerats enav
lands-gällerförhållandetandralitet.varit Detpolitiska engagemanget

uppfattasLandstingenoch slutenhet.anonymitettingspolitikens av
kompliceradsvårtillgänglig,relativt samtintervjuadeflertalet som en

organisation.tjänstemannastyrdochprofessions-starkten
Läns-väldigt många organisationer.uppsplittrad påLänspolitiken är

kommunalförbundlänsarbetsnämnd, ALMI, etclandsting,styrelse, ar-
medborgarenförsvårtfrågor. Detlikartade attmedibland ärbetar

nivå.regional Ut-myndighetsstrukturen pårådandei densigsätta
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trycket regional administrativ röra används flitigtom intervju-en av
för beskriva denna komplexitet.attpersonerna

Många intervjupersoner, blandäven intervjuade partipolitiker, pekar
på de politiska försvagatspartiernaatt under de tio åren. Trotssenaste

det i hög grad varit partiernaatt och drivitägt regionaliserings-som
i försökslänen de intervjuade ändockprocesserna de poli-menar att

tiska partiernas organisationer, medlemsengagemang och aktiviteter
försvagats under tid. Många partierna hamnat isenare attmenar en
djupgående kris. De intervjuade, särskilt bland partipolitikema, hoppas
på försöksverksamheten skaatt innebära organisatorisk och verk-en
samhetsmässig för partiernasrenässans läns- respektive distriktsorga-
nisationer.
Några intervjupersoner länspolitik alltid byggt påatt relativtmenar en
hög grad och samförstånd. De regionpolitiska frågorna blirav samsyn
sällan föremål för politisk polarisering och mycket konflikternaav
hanteras i förhandlingsuppgörelser mellan de ledande politiska aktö-

i länet. Detta regionpolitikengör osynlig och föga kontroversiell.rerna

Sammantaget pekar intervjumaterialet på existensen relativtav en anonym
och förhandlingsbaserad länsdemokrati. I samtliga destort in-sett av
tervjuade opinionsbildningskulturen,att dvs debatter,menar öppna mass-
mediakritik och ökande politisering, i stycken saknats istora de länsdemo-
kratiska politikprocessema. intervjupersonEn får summera:

"Hela länspolitiken fruktansvärtär Det äranonym.
komplicerade frågor och organisationsstrukturen är
rörig. I stycken det dessutomstora är tjänsteman-en
naprofession dominerar. Demokratin har detsom
ganska besvärligt länspolitikeni idag."

3.2.4 Olika demokratiperspektiv i försökslänen

De uttalade ambitionerna från företrädare för de nybildade regionorganen
mycketär vad gäller försöken fördjupastora den demokratiskaatt förank-

ringen det regionpolitiska arbetet. Om jag försökerav intervju-summera
demokratifrågomautsagor detpersonemas oerhörtär mångfacette-om en

rad bild fram. Mångaväxer de intervjuade vill börjasom samtaletav om
demokrati diskutera innebördenatt i själva demokratibegreppet.genom
Vad det viär vinär detsäger regionalaatt utvecklingsarbetetmenar ska

starkare demokratisk förankring Gäller det i förstages en hand medbor-
inflytande Eller det partiernasär eller kommunernasgarnas betydelse
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handlingskraft, dvsregionpolitikensinteOchi fokusståska ärsom
utgångs-demokratiskaviktigastedenresultat,åstadkommaförmågan att

jagkanintervjuertolkar minaoch sorterajagNärpunkten osv summerar
huvudperspektiv:i treutsagoma

mål-stark ådrarelativtintervjumaterialetfinns iförstadetFör aven
kvali-Länsdemokratinslänsdemokratwågorna.tänkande kringrationellt

regionpolitikenutsträckningi vilkenberoendeperspektivi dettablir avtet
till medbor-sjukvårdmiljö,godinfrastruktur,service,förmår leverera osv

målregionpolitikensvälhurberorkvalitetDemokratins passgarna.
finnsbackspegelnlänspolitik isvensk ettbetraktarviOmtillgodoses.

riksplane-fysiskadeni framväxtenperspektivmålrationelltsådant av
medocksåVi kan1970-talet.länsplaneringssystemetochringen nog

svenskleveransperspektiv inomutpräglatfunnitsdethävda etträtta att
efterkrigstiden.undersjukvård

debat-roll ivissfortfarandespelarleveranstänkandeDenna entyp av
Sjuk-Götaland.ochi Skåne Västraekonomiska krissjukvårdensten om

underskottekonomiskaliderregionernanybildadei devårdssidan somav
mittiharhelhet. Deti sinförsöksverksamheten sagtsundergrävahotar att
ochi Skåneregiondemokratinstärkaambitionernaintervjumaterial attatt

sjuk-lösas. Omsjukvårdskrisen kanberoendeGötaland ärVästra av om
kommersjukhus,nerläggningförsämras,vårdsservicen t.ex. avgenom

snabbt.sjunkamedborgarnablandlegitimitet attregionorganens
hävdasintervjumaterialÄven i mittlänsstyrelseföreträdama ettbland

regio-detexempelvisleveransperspektiv. De attmålrationellt menarsorts
ochriksdagsbeslutgrund idemokratiskhaftharutvecklingsarbetetnala en

Utvecklingsarbe-under.arbetarkontrollfunktionerde stateni gängse som
mål-igrundatslänsstyrelseföreträdare,delenligthärutöver,har entet en

kunskaperprofessionellamed attexpertisbyggdordningrationell om
Länsstyrelseföre-analyser.näringslivspolitiskaochregional-bedriva

ellerfokuserabehovocksåsammanhang atti dettahävdar ettträdare av
näringspolitiskadeochutvecklingsarbetetregionalpolitiskadetprioritera
förankringendemokratiska ärdeneffektivtskerinsatserna. Detta mest om

statligtmedochregeringochriksdag ettfrånbaserad dvs.nationellt
enligtriskerar,demokratigrundadregionaltlänsnivå. Iäven enansvar

ochbliregionutvecklingsfrågomapå attfokuseringendetta svagsynsätt,
nybildadeutsmetningsrisk. Detalarlänsstyrelseföreträdaredel om enen

och riskenlänsintressensamtligaväl medsighållavillregionorganen
sammanhåll-demokratiskadenförbegränsadedefinns att resurserna,

fortfa-och dåsmåningom,leder såalla.till Dettaskull,ningen smetas ut
legitimitetdemokratiskurholkadtillmed dettai enlighet synsätt,rande en

länsstyrelsemasfår visaförsökenfortsattaDeför länsorganen. var-om
utsmetningsrisk föreligger.sådanförningar en
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flestaDe jag talat med instämmer i regionpolitiken måsteatt visa
handlingskraft för vinna medborgarnasatt stöd och legitimitet. Men det
finns intervjupersonerstor detta inte tillräckligt.en grupp att ärsom menar
Demokrati får inte reduceras till enbartatt leveranspolitik. Desortsvara en
politiska aktörer varit drivande bakom försöksverksamheten isom respek-
tive län har uppmärksammat behovet utveckla formerna foratt detav
medborgerliga deltagandet i länspolitiken. huvudsakI har uppmärksam-
heten riktats stärkt ochmot representativ partibaserad demokratiform,en
vilket också det andrademokratiperspektivetutgör i mitt intervjumaterial.

intervjuernaI med företrädare för de nybildade självstyrelseorganen
både bland politiker och tjänstemän betonas behovet det regionalaattav
utvecklingsansvaret starkt förankrat iär den regionens politiska ochegna
ekonomiska förhållanden. I samtliga försökslän har det varit väsentligt att
tillskapa representativt därett förtroendevalda politiker fårorgan ett
avgörande inflytande det regionalaöver utvecklingsarbetet. Grunden i
försöksverksamheten alltsåär representativ och partibaserad demo-en
kratimodell. Till detta finns det dock också, och refererar jag till utsa-nu

från intervjupersoner hos de nybildade regionorganen,gor ambition atten
komplettera grundmodellen med olika nydanande demokratipro-typer av
jekt. Försökslänens demokratiska ambitioner handlar och jag görom, om

tolkning intervjuutsagoma, utifrånen att representativav demo-en mer
kratimodell grund bedriva nydanande och experimenterandesom demo-
kratiförsök. Låt mig dock först få beskriva det representativa och partiba-
serade perspektivet något ytterligare.

dettaI perspektiv betonas betydelsen medborgarna i allmännaattav
val får möjlighet partipolitiskaatt utse i regionñallmäk-representanter ett
tige. formellaDen och representativa organisationen, dvs. fullmäktige,
styrelse och nämnder, ställs i fokus för reformambitionema, precis som
vikten partiernas och politikernas roller. Det bygger på idéav detatten om
råder jämvikt mellan politikenssorts inputsida och dessen outputsidaf°l

flöde förs medborgarnasinett problem och behov iin den demokratiska
sedan i politiska beslut.utmynnar Inputsidanprocessen som utgörs av

formulering, sammanvägning och vidareföring olika idéer och förslagav
medborgarna riktar de politiskasom mot Viktigasterepresentantema.

rollen spelas här de politiska partierna länk mellanutgörav med-som en
borgarna och det politiska I flöde ellersystemet. påett outputsidan,ut,
verkställs de politiska beslut det representativa fullmäktige,som organet,
fattat. Tanken det ska rådaär balansatt eller överensstämmelse mellanen
input och Medborgama ska,output. väljare, kunna utvärdera ochsom
utkräva politiskt för den förda politiken allmänna val.ansvar genom

26jfr Held 1991, Montin 1998.
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perspek-partibaseradeochrepresentativadetåterfinnsförsökslänenI
arbetarKalmar länGotland.och IGötalandi Skåne, Västratydligasttivet

ordningkonstitutionellmedrepresentationvaldindirektmed enenman
ochmed kommunerstadgaiorganisation reglerasuppgifter ochdär en

iorganisationenpolitiskahar denmyckethuvudmän. Ilandstinget som
representativtraditionellutifrånformatsGötalandochSkåne Västra en

och nämnder.styrelsefullmäktige,direktvaltmedfolkstyrelsemodell ett
tjänste-respektivepolitiker-uppdelning itraditionellfinnsDet enen

hurdelpåminnerpartipolitiska arbetetdetochmannaorganisation omen
regeringsdugligFörsöken bygganonnallandsting.i attdet ett enutser

partiförhandlingar omGötaland innehölloch VästraSkånekonstellation i
det kommun-vanliga ivändningaroväntade ärinslagmedän somav

i övrigt.demokratiska systemet
i deföreträdesvisintervjupersoner,relativtfinnsDet nyastor gruppen

kom-utveckla ellermöjligheterolikadiskuterar attregionorganen, som
fåintervjupersonernalåtermodellen. Jagrepresentativadenplettera en av

till tals:komma

demokratiska förankringendenkan attMan säga av
delar.två Enutvecklingsarbetet sker iregionaladet

etablerade representativastärka dendel är att mo-
denoch kommunerna utgördär partierna ävendellen

icke-påandra delen byggerbasen. Denviktigaste
nåförsökmetoderkonventionella i att somgrupper

regionala frågor,sig i t.ex.vanligen inte engagerar
invandrare.ochungdomar

innebärdemokratidiskussionförsökslän ettsamtligaifinnsDet somen
fullmäktigebeståendedemokratikämaformell ettvaktslående avom en

övergripandedetkärna ansvaretformelladenna utövasstyrelse. Ioch en
experimente-då läggasTill detta skaregionen.arbetet ipolitiskadetför en

Tydli-demokratifrâgoma.medambitionförändringsorienteradochrande
arbetarKalmar länKalmarförsöket. Iiambitionernydanandedessaärgast

beståendeformell kärnamedRegionförbundet ettnybildadedet aven
ochkommunerlänetspolitiker frånvaldaindirektmedfullmäktige

organisationendenkännetecknasstyrelse. Därutöverjämtelandsting en
följande:bl.a.av

ochuppgifterpolitiskakontinuerligt efterförändrasOrganisationen0
projektformbedrivs iaktiviteternapolitiskadeHuvuddelenbehov. av

lösas.skauppgifterutifrån deformerasoch i arbetsgrupper somsom
ochstyrelsennämndsorganisation utöverfastlagdingenfinnsDet

arbetsutskottdess
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Förtroendevalda politiker barainte beslutsfattare0 engageras utansom
får arbeta med beredandeäven uppgifter.
Det regionpolitiska arbetet ska utgå från den lokala nivån.0 Regionen
har endast samordnande och kompletterande roll.en en
Styrelsens sammanträden för allmänheten.är öppna0

Men det pågår alltså rad nydanande aktiviteter i de övriga för-ävenen
sökslänen. De nydanande aktiviteterna fångar det tredje demokrati-upp
perspektivet i mitt intervjumaterial det jag skulle vilja kalla för ett-
kommunikativt demokratiperspektiv. Företrädama för regionförbundet i
Kalmar, och i viss mån i de andra försökslänen,även utvecklar demo-ett
kratiperspektiv den representativautöver kärnan också betonarsom
samtalet, kommunikationen och dialogen mellan olika intressen i det
regionpolitiska arbetet. Det finns alltså uttalad ambition i Kalmar länen att

på demokratifonn därsatsa samtalet eller dialogen uppfattas leden ettsom
i demokratiseringsprocessen. En intervjupersonerna i Kalmar länav ut-
trycker det följande sätt:

villVi utveckla politikerroH betonar betydel-en ny som
det förs kontinuerligatt dialog och på medve-sen av en

tenheten demokratinatt ständigtär pågåendeom en pro-
flexibelförstDet medär politisk organisationcess. en

denna demokratimodell kan fungera. handlarDetsom
lösgöra kraft för bådeatt formuleraatt visioner ochom

peka konkreta framkomstvägaratt ut för de problem som
länspolitiken har lösa.att

Det samtalande och kommunikativa demokratiperspektivet kommer alltså
till starkast uttryck i Kalmarförsöket det finns sådana iansatsermen samt-
liga försökslän. SkåneI har exempelvis inom för samrådspro-man ramen

kring det regionala utvecklingsprogrammet genomförtcessen överlägg-
ningar med samtliga 33 kommuner, det har genomförts dialogkonferenser
på olika och det har gjorts försökteman via internet genom tävlingatt en

gymnasieungdomar regionala utvecklingsfrågorengagera I Västraom osv.
Götaland genomförs också liknande aktiviteter. Till detta bör nämnas att
Västra Götalandsregionen arbetar med nämndsmodell för de treen
nämnder för regional utveckling där politiska företrädaresom ansvarar
för kommunerna deltar i beredningsarbetet med regionala utvecklingsfrå-

På Gotland pekar de intervjuade på dialogdemokrati alltidgor. varitatt ett
kännetecken för gotländsk politik. Avstånden korta på Gotlandär och
mycket kommunpolitiken förs i dialoger med föreningsliv, projektgrup-av

sockenutvecklingsgrupperper, osv.
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demokratiexperimentflorarikhaltigrelativtharSammantaget aven
blirutvärderingenfortsattadendel iviktigförsökslänen. Eniigångsatts
tidförstaförsökensUnderaktiviteter.dessaresultatenföljaatt avupp

påtagligregionorganendearbetetpolitiskadetpräglas runt av ennya
icke-kon-ochdialogbaseradsatsningama pågällerdetentusiasm när en

ifortsättningenföljabli intressantskaregiondemokrati. Det attventionell
avseenden.dessa

i referenslänenDemokratifrågoma3.2.5

politiskadenpåverkatintressantpåhar sättFörsöksverksamheten ett
HallandsochVästerbottensicke-försökslänen. bådeIiutvecklingen även

dvsaktörerna,politiskade viktigastemellansamarbetsmönstrenharlän
Förmarkantpåförändrats sätt.länsstyrelse,ochlandsting ettkommuner,

samarbetsorganbildatsreferenslänenbådai dedetförsta hardet nya
slutetbildadesHallands länlandsting. Ioch motkommunermellan av

lands-ochkommun-ledandedärsamrâdsorgan1998 är ettsomn-gruppen
utveck-regionalagällervadsamarbetsytomautökavilltingspolitiker

lands-Hallandlandstinget ifrånpressmeddelande sägerlingsfrågor. I ett
lång-dagsaktuella ochantal,det finnsBrodénStanleytingsdirektör ettatt

utbytabehöverorganisationernaområden därsiktiga, gemensamma
HallanditidpunktungefärVidsamråda.ochinformation somsamma

ordinarie24beståendeVästerbottenrådlänVästerbottensbildas i ett av
respektive Kommun-ledamöterlandstinget 7utseddaledamöter av

verksamhetsplantillförslagetledamöter. I17Västerbottenförbundet i
det läsa:gårVästerbottenrådetför att

regionalområdetnygamlamöjligenellerPå det nya --
landsting,kommuner,förberedagäller detutveckling att

därförändrad situationföroch medborgarepartier en
denefterperspektiv stat-politisktregionalt övertarett

ochformernivå. Vilkaregional ut-påliga styrningen
vårt läniförberedelseprocess sigska dennatryck ta

länsstyrelsen, isamarbetsformer vartför dessa ärKännetecknande attnya
Dettasamarbetsorganen.utanför deställtsformellt plan,fall ett nya

och kommun-landstingsvärldenmellanrelationernapekar också att
diskussiontill denförhållandeförändras ikommitintresset exem-att som

kommunaldåfannsarbete. Detregionberedningensprägladepelvis en

och landstingetmellan kommunerna27 for samverkanverksamhetsplantillFörslag
landsting.länsVästerbottensochVästerbottenKommunförbundet i1999-2002,
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rädsla för stärkt regionalt folkstyreatt ett skulle kunna bli kom-sortsen
munal överrock. Det för tidigtär ännu dra några slutsatseratt rörande
dessa samrådsorgan utvecklats i länen utanför försöksverksam-nya som
heten. Vi kan i fall dra slutsatsen försöksverksamhetenvart att sänt ut
signaler landetöver innebär kommuner och landstingatt inlett förbe-som
redande samtal i framtiden få axlaatt förstörre deett regionalaom ansvar
utvecklingsfrågoma.

Ett andra intressant utvecklingsdrag i de två referenslänen läns-är att
styrelserna ökat sina ansträngningar vad gäller den demokratiska förank-
ringen det regionala utvecklingsarbetet. I arbetet med länsstrategiav ien
Västerbotten har länsstyrelsen förändrat sitt arbetssätt i riktning mot en

omfattande förankrings- och beredningsprocess Ävendettamer arbete.av
arbetet med de s.k. regionala tillväxtavtalen har i både Västerbotten och
Halland skett inom för brett partnerskapett med omfattanderamen ett
deltagande från olika länsintressen. Försöksrefonnen alltså i någonsynes
mån ha påverkat länsstyrelserna i icke-försökslän i riktning ökamot att
ansträngningama för åstadkomma bredareatt förankring det regio-en av
nala utvecklingsarbetet.

Sammanfattningsvis kan försöksverksamhetensägas att fått politisk
och demokratisk betydelse i länenäven inte försökslän. Viktigastär ärsom
kanske samarbetsmönsteratt uppstått mellan kommuner ochnya landsting.
En andra faktor länsstyrelsernaär utökat sinaatt ambitioner vad gäller att
demokratisera arbetet med länsutvecklingsfrågor. En intervjuperso-av

i icke-försökslänennerna summerar:

På och detsätt vis kanskeär intressantareännu att
följa det politiska beteendet icke-försökslän.i Lands-
tinget har ökat sitt intresse för länsutveckling och lä-

kommuner har blivitnets intresserademer av samar-
bete med landstinget. Det också tydligtär länssty-att
relsen delar legitimitettappat sin länspolitiken.iav

3.2.6 Några demokratiaspekter enkätmaterialetur

Vi ska avsluta demokratiavsnittet visa del dataatt enkät-genom en ur
materialet, dvs. hur politiker och kommunchefer betraktar demo-ett par
kratiaspekter. Det gäller dels hur på medborgarnas inflytande överman ser
den regionens politik och dels hur på frågannya den demo-man ser om
kratiska betydelsen länsstyrelsensatt styrelse slopats i försökslänen.av En
första enkätfråga demokrati i vilkenrör grad politikerna och kommun-om
chefema medborgarenstror inflytandeatt kommer öka i denatt nya
regionpolitiken jämfört med den gamla. Tabell på sid. 55 ger svar:
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inflytandeMedborgarnasTabell 3.4
få in-störreenskilde medborgaren kommer ettden attPåståendez Jag atttror

GötalandsregionensSkåneregionens/ Västrakommandedenflytande över
politikförmed den tidigare organisationenjämförtpolitik/Kalmar-regionens/

"länsnivå.på

ellerhelt"Instämmersubtraheraandelenberäknatshar att svararBalansmåttet somgenom
åsikt". JuHeltelleråsikt" motsattde motsattsett från stort settiInstämmer stort svararsom
och -l00.+100mellankan varieraBalansmáttetpåståendet.tillpositivdestobalansmåtthögre mer

ej""vetandelenSiffror inom ärparentes svar.
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Det råder bland politiker och kommunchefer rejäl dos skepsis moten av
den ordningen för regionpolitik kommeratt leda till dennya att att en-

skilde medborgaren kommer få inflytande jämfört med huratt störreett
det förhöll sig tidigare. Det bara bland gotlandspolitikerär och bland resi-
densstadspolitiker har positivt i denna del. Residens-ettsom svar
stadspolitikemas positiva och periferipolitikemas negativa grundsyn på
denna fråga antyder spänningsförhållande mellanett ochsorts centrum
periferi återkommer i samtliga frågor i enkäten.nästan Går vi tillsom
kommunpolitiker i forna Skaraborgs län råder mycket stark skepsisen

tanken försöken skulle befrämja medborgarensmot att inflytande i
regionpolitiska frågor.

Resultaten i denna del både förvånande ochär svårförklarliga. En av
regeringens huvudmotiveringar bakom försöksverksamheten refor-attvar

skulle bidra till öka det medborgerliga inflytandet.att Ytterst fåmema av
de berörda aktörema, bortsett från residensstadspolitikema och politikerna
på Gotland, uppenbarligen den föreslagna försöksverksamhetenattanser
kan tillgodose detta. Försöken kommer inte bidra till öka det med-att att
borgerliga inflytandet vi får politiker och kommunchefer i detro be-om
rörda försökslänen med undantag för Gotland. Hur ska då detta
förklaras Först och främst det läggaär värt märke tillatt att storen grupp

vet ej på denna fråga. femteVar politiker osäker och jag tolkarärsvarar
detta uttryck för många uppfattarett stärkt medborgarinfly-att att ettsom
tande i länspolitiken förknippat medär många svårigheter och hinder. Jag

det till detta finns utbredd skepsistror att just denna aspekt dvs.moten
medborgarinflytandet på demokratifrågoma, inte för andra demokra-men
tifrågor. Försöken kan bidra till skapa starkare blandatt ett engagemang
olika länsintressen och kan tänka sig partier och politiker fårattman en
starkare roll försöken. Däremot detetc. uppenbarligen relativt fåärgenom

försöken kommer dentror att enskilde medborgaren iattsom engagera
någon utsträckning.större

börDetta dock uppfattas problem inför fortsättningen.ett Det ärsom
anmärkningsvärt så få politiker i försökslänenatt på riksdagenstrorpass
intentioner i denna del. Jag det hälsosamt för i synnerhettror parti-att vore
organisationerna och för andra involveradeäven i försöksverksamheten att

forskareuppmärksamma detta. Flera debattörer och har uttryckt kritik mot
den svenska regionfrågan i alltsåatt inte bara gällande försöks-stort

verksamheten i allt för liten grad varit angelägenhet för den enskildeen
medborgaren. Många pekar på länssammanslagningama i Skåne ochatt
Västra Götaland genomfördes medborgarna tillfrågades iutan att exem-
pelvis folkomröstningar. Regionfrågan har, enligt min mening, varit en
angelägenhet för mycket begränsad politiska beslutsfattare.en grupp av
Enkätsvaren medborgarinflytandet bekräfta detta. När region-om synes
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ansvarsfördelningregionalförsöksverksamhet medtillfrågan blivit en ny
tillledakommerdettaföreträdarepolitiska attfådet atttrorär ytterst som

börutvärderingsinsatsemamedborgarinflytande. fortsattaDestarkareett
ytterligaredeltagandemöjlighetermedborgarnasfrågandärför ägna om

uppmärksamhet.
intervjumaterial blirmittbeaktarenkätemaistället för ton-jagOm

optimistiska. Dennågotdeltagandegäller medborgarnasvadgångama mer
motsvarighet i desaknarenkätmaterialetföreträdd ifinnsskepsis som

Härregionorganen.för de nybildadeföreträdaremedgjortjagintervjuer
visserligeninflytandemedborgarnas ärfrågan pro-att enommananser

förutsättningarskapaorganisationendenfråga,blematisk ansesnyamen
skepsisvisslänspolitiken.i Enmedborgerligtbredareför ett engagemang

blandintervjumaterialetemellertid ifinnsambitioner ävendessamot
regionorganen.nybildadedeutanförpersoner

kommuncheferpolitiker ochredovisa vadåterstårTill detta att anser
intervju-lekmannastyrelse. Ilänsstyrelsensvärdetdemokratiskadet avom

intelekmannastyrelsensamstämmig bildrelativtmaterialet råder attaven
till styrelsenpositivademokratisk betydelse. Mest är,särskilthaft storen

funnitshardetuppleverför länsstyrelserna. Deföreträdare attinte oväntat,
bollplank i länssty-haftlänsstyrelsens ledningivärdevisst ett sortsattett

följandedetuttryckerlänsstyrelseföreträdare sätt:styrelse. Enrelsens

finnsstyrelsen, detsaknavälkommerIngen att men
del frå-för länsledningenförankringsbehov iett en

ochidéer insat-handlar vissaDet testaattom avgor.
politiker.med länets tungaser

raljanta,iblandintervjumaterialet kritiska, ochdet i rentövrigt mestI är av
Mångalänspolitiken.betydelse förochfunktionstyrelsensröster om

ochfelkonstruktionfrån början varitstyrelselänsstyrelsensatt enmenar
Även istyrelsen.beskrivaförpapperstigeruttrycketutnyttjasofta atten
styrelselänsstyrelsensdominerande bildendenenkätmaterialet attär

demokratisynpunkt:betyder någotknappast ur
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Tabell styrelse3.5 Länsstyrelsens

Påstående: borttagandet" tycker styrelseJag länsstyrelsens dåligtatt ärav ur
demokratisynpun "

Balansmâttethar beräknats subtraheraandelen "Instämmerhelt ellerattgenom som svarar
"Instämmer fråni sett" de I åsikt" eller "Helt åsikt".stort Juston settmotsatt motsattsomsvarar
högre balansmåttdesto positiv till påståendet.Balansmåttetkan varieramellan +100 ochmer -100.Siffror inom vetandelen ejparentesär svar.
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bort-tyckerkategorierfåtalendast attDet är ett av svarspersoner som
i f.d.Politikernademokratiförlust.länsstyrelsens styrelsetagandet är enav

borttagandet styrelsenstarkast markerarde allraSkaraborgs län är avsom
bland gotlands-finns ocksåLiknande tongångardemokratiförlust.som en

politiska partiernaglesbygdsområden. Bland deoch i flertaletpolitikerna
uppenbarligenvänsterpartistemaochdet miljöpartistema attär ansersom

Tydligast pådemokratisynpunkt.dåligtstyrelsenborttagande ärett urav
få politi-där relativti Kalmar länfinnskantenden motsatta svarspersoner

förhål-demokratisynpunkt. Påstyrelsensig sakna sättker sammauranser
region-respektive ledamöter i delandstingsledamöterdet sig medler nya

presidiepolitikema,de s.k.också intressantDet är att notera attorganen.
länsstyrelsensuppfattar borttagandetkommunalråden, intedvs. främst av

denna frågaKommunchefemas åsikter idemokratiförlust.styrelse som en
kommunche-fåmed politikernas.markerad jämfört Ytterstänär avmer

styrelse.värde i bibehålla länsstyrelsensdemokratisktfema något attser
få något de-förhållandevisalltså konstateraskanSammantaget att ser

intervjumaterialetbibehålla länsstyrelsens styrelse. Ivärde imokratiskt att
haför i formtalar värde någondeldockfinns röster ett att ensom aven

hävdarkan finnas,knuten till länsstyrelsen.representation Detrådgivande
behov till kanha tillgångintervjupersoner,dessa ett att grupp somav en

länsstyrelsens akti-fördiskussionspart och kompetenskällafungera som
dagsövergripande områden. kandel Detviteter inom attvaranuen

demokratifrågoma underiakttagelsema vad gällerviktigastedesummera
första tid.Försökens

summeringförsta tidFörsökens3.2.7 aven-
demokratiaspekterna

bildövergripande tolkning,viBeskrivningen gör atten avenovan ger, om
det förstademokratiperspektiv. Förtid domineratsförsökens första treav

leveransorienteradmålrationell ochinslagfinns det ett synav en
legitimitet enligtdemokratiskalänspolitikensoch ärdemokrati. Region-

behovmedborgerligaolikai vilken gradperspektiv avhängigtdetta
tillgodoses. Dettainfrastruktur, service kanmiljö,sysselsättning, god

länsstyrelseföreträdare, jagblandstarkt foreträttfinns särskiltsynsätt men
iDemokratidebattenbland politikerkåren.perspektivlikartade ävenmöter

präglatsdetta delvisGötaland har till åtminstoneSkåne och Västra ettav
sjukvårdens eko-många pekatleveranstänkande i så attmotto att

demokratiambitioner iöverflygla försökensunderskott riskerarnomiska att
det demo-legitimitetskris forsjukvårdskrisen uppstårFördjupasstort. en

kratiska systemet.
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det andraFör har demokratiambitionema, från framväxtprocessema
och vidare framåt, varit starkt orienterad partibaserat partiernamot ett

ha ägt framväxtprocessensägs och demokratiperspektiv.representativt
Företrädama för detta perspektiv har det regionala utvecklings-ansett att
arbetet och andra regionpolitiska frågor bör samlas under politisktett styre

baseras antingen direkta eller indirekta val i regionen självt. Det ärsom
detta perspektiv den demokratiska kärnan i helautgör försöksrefor-som

och i försökslänen den uttalade ambitionen byggaär attmen upp en
representativ och formell demokratikäma sedan kan kompletterassom
med andra perspektiv och experiment.typer av

det tredjeFör har samtliga försökslän, kanske tydligast i Kalmaränom
län, utvecklat rad demokratiska experiment med inriktningen mot atten
betona dialog, kommunikation och processtänkande. harDet i första hand
handlat igångsätta dialog med kommunerna i länet idésemina-attom en
rier, kommunbesök, beredningsorgan finnaosv, samtals-attgemensamma
fora med näringslivsintressen och hitta kommunikations- och för-att en
ankringsform arbetet med de regionala utvecklingsprogrammen. Vadrunt

emellertid problemområde fråganännu utgör hurett stort ärsom om
medborgarnas deltagande och inflytande ska utvecklas i de regionpolitiska
beslutsprocessema i försökslänen.

Även det finns sådana ambitioner t.ex. chat-forum,om sats-genom
ningar på ungdomsparlament de flesta intervjupersonerna attmenar av
detta försökens riktigt svårighet.är Mitt enkätmaterial visarstora att
politiker och kommunchefer i försökslänen inte försöken kommertror att

förbättra medborgarnas inflytande jämfört med hur det förhöllatt sig
tidigare. Andra undersökningar visar också på påfallande okunskapstoren
vad gäller regionfrågor bland medborgarna. försökslänenI finns alltså
många uttalade ambitioner i deltagardemokratisk riktning i realitetenmen

det synnerligen svårbearbetatär område. En intervjupersonernaett av
uttrycker det på följande sätt:

Den försöksverksamhetenutmaningen istora hurär
ska få flervi medborgare de härsig iatt engagera

frågorna. Problemet regionfrågan liggerär påatt
långt avstånd från folks vardagsliv. Skola och äldre-

har alla åsikter det regionala ut-omsorg om, men
vecklingsarbetet något betydligt okäntär mer

svårigheterna stärka medborgarnas demokratiska ställning iatt region-
politiken många och svårlösta. När jagär mitt utvärderings-summerar
material det åtminstone olika faktorerär kommer fram:tre som

regionpolitik kan bara i liten grad förknippas med vad kallats0 ettsom
socialt medborgarskap
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regionpolitiken har blivit alltmer komplicerad därorganisatoriskt ett0
blandasväxande antal organisationer och integreras iflera nivåer deti

politiska systemet
regionpolitikens geografiska bestämning flytande, länsgränser be-är0

allt mindre för olika regionpolitiskatyder sakfrågor

mycket utveckla mina slutsatser förstaska kort i denna del. det börJag För
konstateras den enskilde medborgarnas kunskaper regionpolitik iär,att om
relation till riks- och lokalpolitik, ganska skrala." fallbästa känner folkI

landstingen huvudansvariga förtill sjukvården och länsstyrelsernaäratt att
statlig förvaltningsorganisation. detta huvudsakligenJagär tror atten

beror de regionpolitiska frågorna, med undantag primärsjukvår-att av
direkt berörden, inte på människornas sociala medborgarskap.sättett

relativt tekniskRegionfrågoma och långsiktig betydelse.är artav av mer
delarna i regionpolitiken, specialistsjukvård, näringslivspo-De t.ex.tunga

infrastrukturfrågor, miljötillsyn, trafikplanering, jämförelselitik, i medär
betydelsefulla lokalpolitiska frågornade skola, barn- äldreom-t.ex.mest

socialvård inte föremål för medborgarnas direktkontakter ellersorg,
vardagsdialog. Regionala makthavare inte heller närbyråkrater i denär

lärare ellermening socialsekretare offentliga organisationerDeär.ensom
involverade i det regionpolitiska arbetet har till detta långärsom en

sig verkatradition bakom i förhandlingskultur. Jagatt trorav en anonym
mycket lång tid förändra dennadet kultur i riktning skapaatttar mot att ett

deltagardemokratisktstarkare klimat i regionpolitiken.
har regiondemokratinsdet andraFör problem diskuterats utifrån vad

den regionala administrativabenämnts Jag har under minaröran.som
intervjuer försökt fånga intervjupersonemas problemsyn på olikaupp
regionpolitiska frågor och i formsummerad kan präglas,sägas att svaren

första,för det mycket starkt vilken organisatorisk intervjuperso-miljöav
verksamma inom. Kommunfolk sig vid problemuppehåller iärnerna

kommunsektom, landstingens problem dominerar hos landstingsföre-
trädare och länsstyrelsesfárens människor tecknar problembilden utifrån
sin organisations verksamhet. organisationens traditioner, språk-Den egna
bruk och färgar sig i intervjupersonemas Vi skulleutsagor.normer av
åtminstone kunna tala Kommunkultur, Landstingskultur ochom en en en
Länsstyrelsekultur. oerhört svårt för demokratins deltagare,Det övrigaär

folkrörelser,dvs. medborgare, medier m.fl., överblicka och förstå dessaatt
olika organisationskulturer. Jag exempelvis inte genomsnitts-tror att
medborgaren riktigt kan begripa det kontroversiella i förslaget överföraatt

28jfr undersökningar SOM-institutetexempelvis SOM-institutet är ett centrumav
kringför forskning samhälle, opinion och massmedia vid Göteborgs universitet.
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för den regionala utvecklingspolitiken från länsstyrelser tillansvaret
regionkommuner.

jag därefter ber intervjupersonernaNär vidga denutövervyema egna
förändringarorganisationens framkommer i in-nämnareen gemensam

tervjupersonemas Huvuddelen de intervjuade pekar på drama-utsagor. av
offentligatiska förändringar i den sektorns organisation under de senaste

tio åren. Intervjupersonema beskriver hur den kommunala verksamheten
hur den regionala förändratsutvecklats, nivån och hur den statliga organi-

sationen omvandlats under år. Det handlar uppgifter,senare om nya om
budgetmässiga nedskärningar, organisationsmodeller ochnya en ny geo-
grafisk indelningsstruktur inom det statliga omrâdet. Intervjupersonema
vittnar den organisatoriska strukturen blir alltmer omfattande ochattom
komplicerad. Kännetecknande för organisationsbyggandet den skettär att
både vertikalt, i linjen från internationell nivå till lokal nivå, ochner
horisontellt, dvs. i kontaktskapande mellan organisationer nivå,samma

mellan offentliga och privata organisationer. Demokratinst.ex. stora
regionpolitikenutmaning i handlar alltså kunna bemästra fler-att ettom

nivåsystem med inte bara antal organisationer dessutom medett stort utan
olikartade organisationskulturer.

tredje problemområde vad gällerEtt demokratifrågoma politikensär
territoriella förändringar. Det tydligt rad politikens funktioner,är att en av

sjukvård, utbildningsfrågor, miljöinsatser, oftareEU-stöd, allt sker it.ex.
länsöverskridande sammanhang. Politiker och tjänstemän intygar, nära nog
samstämmigt, de under de tio åren utvecklat fler kontakteratt senaste över
läns- kommungränser.och Territoriet spelar alltså mindre roll fören
politikens sakfrågor. Samtidigt har intresset för regional identitet ökat
starkt, dvs. de politiska aktörerna talar och ofta betydelsengärna attom av
känna samhörighet med sitt landskap eller sin region. Geografins betydelse
minskar i sakfrågor, ökar vad gäller identitetsförhållanden.men

indikerar principielltDetta viktig fråga för demokratin. Kan vien
tänka bort territoriet vi ska utforma framtidens regiondemokrati Vårnär
demokratiuppfattning bygger i hög grad fastlagdapå geografiska gränser.
Vi våra politiska val i Valkretsar till geografisktutser representanter genom
avgränsade kommuner, landsting och hela politikensOm verk-stater. nu
samheter och funktioner blir alltmer flytande i förhållande till geografiska

uppstår demokratisk dissonans. Politiker väljsgränser och ställssortsen
till för verksamhet de bara delvis föransvariga ochärsvars en som som
utvecklats i samarbete med beslutsfattare utsedda och ansvarigaärsom
inför helt väljare.en annan grupp av

vilar alltsåDet betydande demokratiproblem i det faktum politi-ett att
kens geografiska förändras. Vi kan redan idag skönjagränser till-en
tagande territoriell komplexitet på den regionala samhällsnivån. Partiemas
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distriktsorganisationer de flestaläns- och har på håll inlett omfattande
samarbetsprojekt länsgränsema, de statliga myndigheterna har föröver

övergivit länet indelningsgrundlängesedan för regionalasina under-som
landstingen involverade i flertalenheter, länsöverskridande verksam-är ett

bland intresseorganisationemaheter och myllrar olikartadedet av geo-
distriktindelningar. Politikensgrafiska regionala geografi underär

sakfrågenivå,omstöpning på dess alltså oförändrad vadär ännumen avser
den ordning tillämpas vid de allmänna valen och i det politiskasom an-
svarsutkrävandet. förJag det i detta liggeratt attmenar, summera, en

i strävandenabetydande svårighet stärka regiondemokratin.att
Sammanfattningsvis visar alltså försöksverksamheten redan inled-

finns ambitionerningsvis det demokrativärdenautveckla iatt stora att
regionpolitiken. bör detta ingalundaDet lättköpt uppgift.sägas äratt en
Demokratins utveckling bör i långsiktigt perspektiv och det finnsettses

faktorer försvårar demokratirefonnema.flera del svårigheternaEnsom
ekonomiska restriktioner.handlar Sjukvårdens bekymmerekonomiskaom

och Götaland riskerari Skåne Västra undergräva regionorganensatt
legitimitet i sin helhet.demokratiska Andra problem handlar politikensom

komplexitet, internationelltökande beroende och i medborgerligtettom
med partipolitiken imissnöje stort.

försökslänensmycket bör arbeteI med demokratirefonner uppfattas i
försöksverksamhet innovationsstrategi. harMan påögontermer somav

trycksig och det finns visa förslag.på nydanande mycketIett yttre att är
försökslänen experimentverkstäderockså demokrati.i finnsDetsortsen

dock också inslag handlar ideologiaspekter i försöksverksam-ett som om
heten i denna del. Försökslänen vill hävda självtillitsstrategisortsen

den centrala statsmakten. Vi vill, vi känner de regionala för-gentemot som
få arbeta medhållandena bäst, utvecklingspolitik baserad påen egen

regionalt förankrad demokrati.
Därmed det dags byta och decentraliseringsaspek-iär ämneatt ta tag

till del handlar de nybildade relationer tillregionorganenstema som en om
centrala statsmakten.den

Decentralisering de3.3 vertikala makt--
styrningsrelationemaoch

de principiellt intressantaste frågornaEn i försöksverksamhetensettav
handlar maktfördelningen i det svenska politiska ochytterst systemetom

viktiga kopplingar tillmed detta internationella Försöks-systemet.även
innefattar överföringverksamheten statligastatlig makt elleren av resurser

till kommunala självstyrelseorgan inom sektorer rörande regional utveck-
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ling, infrastrukturplanering och kulturpolitik. för-propositionenI om
regeringensöksverksamheten diskuterar dessa principfrågor och konstate-

följande:rar

kommunala självstyrelsen och den decentralise-Den
beslut skett under längre tid harring gjortsomav en

och regionala nivåernade lokala till betydelsefulla
allt fler politikområden. utveck-aktörer inom Denna

förstärka.ling vill Fördelningenregeringen nu av
emellertid utgå från förutsättningenuppgifter bör att

alltjämt skall enhetsstat och någonSverige attvara en
federalistisk utveckling skall eftersträvas.inte

kommunalaRegeringen den självstyrelsen ska förstärkasattmenar men
vill alltså skynda långsamt. vill dels framMan sig försök,pröva genom

försöken omfatta makt-dels låta eller resursöverföring till region-en
inom begränsatkommuner antal sektorsområden. framgårDet ärett som

också explicitgjort i propositionen icke frågancitatet det alls ärattav om
federalisering Sverige. statsmakten behållerDen centrala sin lag-en av

stiftningskompetens i hela Sverige och kan helst,när som genom ny
lagstiftning, tillbaka decentraliserad makt för kommuner och landsting. Ita

har emellertid den svenska regionfrâgan drivits frammycket starkaav
intressen inte minstregionkommunala i storstadsområdena och inom

landstingsvärlden. har haftDessa ambitionen låta störreatt en grupp
frågor, huvudsakligen rörande regional utveckling, bli angelägenheter för

förankradregionalt och underifrån politik. försöksverk-pågåendeDenen
samheten innehåller följaktligen dragkamp mellan statligtsorts etten
intresse regionkommunalt intresse.och Till detta finns, vi sökerett om oss

politiskavidare neråt i det betydelsefull relationsaspektsystemet, en
och självstyrelseorgan.mellan kommuner

Utvärderingen försöksverksamheten innefattar därför analysom-ettav
råde hur maktrelationema längs internationell politik,axelnprövarsom
centralstat, län och kommun påverkas försöksverksamheten. Fråganav

makt- ochlyder: påverkas resursberoenden mellan olika politiskaHur
till följd försöksverksamheten särskiltnivåer gäller relationernaDetav

mellan och kommunerna länet ochmellanregionorgan i regionorgansamt
central statsmakt. Till detta ska relationen mellan och denregion interna-
tionella nivån belysas. tänker, förJag åskådlighetens skull, börja med den
internationella nivåns relationer visavi de politikprocesser utspelar sigsom

följeri försökslänen. Därefter i och ordning relationerna till centralsta-tur

29 1996/97:36, regionala samhällsorganisationenDenprop
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kommunerna. del fall kommer medoch jämförelserI görasten atten
referenslänen.

Försöksverksamhetens internationalisering3.3. l

inledningsvis få 0rd själva intemationaliseringsbe-Låt mig säga ett par om
samhällsvetenskapliga litteraturen finnaden kan vi uttryckIgreppet. som

internationalisering honnörsord°, one of the hallmarks of humanäratt ett
begrepp.history mytiskt övergripande planoch som Pårent ett ettav

internationalisering definieratshar samlingsbeteckning påsom en proces-
framväxtmanifesterar olika slags nätverk kom-sig isom en av avser

statsgränsema.transaktion ochmunikation, Kjellorganisation över
internationaliseringGoldmann skiljer på tre typer av

Beslutsinternationalisering- former internationellt besluts-rör nya av
inom författande, EU-systemet.t.ex. ramen

Samhällsinternationalisering kommunikationer, impulserrör resor,-
mellan människor/organisationersker och över statsgränsemaetc. som

Probleminternationalisering de miljö-problem, t.ex.som avser-
valutaoro harproblem, spridning över statsgränsema.etc, som

likhet med exempelvisi den danske förvaltningsforskarenJag menar,
dessa definitionerLars-Thore Jensen, alltför allmänna och till fögaäratt

empiriska studier intemationalisering.vid exempelvis länsettavgagn
ytterligare precisering begreppetkrävs för det användbartDet göraattav

för politiska aktiviteter.analyser konkreta Lars-Thore har i dettaJensenav
sammanhang vidareutvecklar deñnitionsfrâgan intematio-och preciserat
nalisering som:

traeffes"beslutninger, der med den hensigtenten at
afforøge antallet eller transaktioner påintensiteten

beslutninger,af landegraenserne, eller der traef-tvaers

3° Jensen 1995.se
3 Hansson-Stenelo 1990.se
32Goldmann 1993
33 l5ff.Jensen 1995, s.
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konsekvensfes af øgede eller intense trans-som mere
påaktioner af landegraenserne/Mtvaers

definition internationaliseringDenna dels antalet politiskaser som av
beslut, relationer,kontakter aktiviteter sker nationsgränsenetc. översom
och dels dvs. vilken betydelse dessa beslut eller kontak-intensiteten,som

Definitionen skiljer dessutom påhar. de politiska besluten antingenter om
region utvecklarinnebär strategier eller insatser för påverkaatt atten egna

internationella förhållanden eller besluten fattas följdom ensom av
politiska beslut i omvärlden. kommerJag förenkla definitionen i dennaatt
utvärdering endasti så intemationaliseringens frekvens ochattmotto

innebärintensitet ska beaktas. jag kommerDet mitt material,att prövaatt
främst från intervjupersoner och i enkätrnaterial, studerautsagor attgenom

försökslänen skett ökningdet i antalet politiska beslut medom en av
internationell anknytning respektive dessa beslut tenderar bli alltattom
viktigare.

Intervjumaterialet pekar entydigt på det internationella kontaktska-att
de viktigaste delarnapandet i den regionala utvecklingsstrategin iär en av

försökslänen. Intervjupersonema redovisar i samtliga försökslän ett stort
och aktiviteter med internationellantal projekt anknytning. gäller bl.a.Det

Östersjön Öresund,gränsregionala samarbetsprojekt och det gälleröver
påverkansstrategier visavi detEU, gäller arbetet stödformermed ochEU:s
det gäller olika marknadsföringsaktiviteter länet utomlands.typer av av
Försökslänen utvecklar detta arbete dels inom för den region-ramen egna

och dels hjälporganisationen med länsöverskridande samarbetsorganav
Sweden.35Sydsam och West Min bedömning företrädarna förär attsom

de nybildade regionorganen betraktar internationaliseringsarbetet som
betydelsefullt förmycket den regionens framtida utveckling.egna

Intervjupersonema upplever dock, också tämligen entydigt, inter-att
nationaliseringsarbetet antal svårigheter. Intervjuperso-ett stortrymmer

redovisar lång provkarta på hinder i arbete.detta Utövernema en mer
praktiska svårigheter handlar brist på språkkunskaper ochsom om pengar,
inte minst tidsåtgång finns principiella hinder: det förstaFörett par mer

intervjupersonerredovisar flera svårigheter få legitimitet i länet föratt ett
antalökande utlandsresor och internationella projekt. Utlandsresor har fått

dåligt rykte och det finns misstänksamhet i medierna detta.ett stor runten
finns intervjumaterialetDet också i de de politiska partiernaattsom menar

3 Jensen 1995, 45.s.
35 Sydsam samarbetsorgan för kommuner, landsting, kommunförbund ochär ett
regionförbund i beståenderegion län och kommuner.75 West Swedenen av sex

Västsveriges EU och representationskontor för landsting68 kommuner och iär
Värmlands, Hallands och Götalands län.Västra
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prioriterarinte alltid dessa frågor. Partierna uppfattas dessa intervjuper-av
defensiva och bidrar därmed inte till förstärka legitimitetenattsoner som

internationellaregionorganens arbete. minaI intervjuer med partiföreträ-
idare också, självkritisk anda, partierna hafthittills svårighetersägs atten

samhällets ökande internationalisering.mötaatt
andra svårighet antalet internationellaEn propåer till regionorga-är att

mycket snabbt. handlarökar Det ständigt växande mängdnen om en av
till internationella konferenser,inbjudningar förfrågningar medlem-om

skap i olika internationella internationella samarbetsprojektorgan, om osv.
de intervjuade,Det svårt, kunna prioriteraär stor attmenar en grupp av

och vilka aktiviteter den regionala utvecklingenrätt sätt veta som gagnar
intervjuadebäst. understryker här behovet professionaliseraDe detattav

internationella arbetet ytterligare stärka regionorganens sekreta-attgenom
riatsfunktioner i internationella frågor.

huvudproblemtredje berör suveränitetspolitisk aspekt.Ett Vem skaen
egentligen länet utomlands; landshövdingen eller region-representera

alternativt regionfullmäktiges ordförandestyrelsens kan i del fallDet en
kompetenstvist mellanuppstå nationalstatligt intresse ochsorts ett etten

regionkommunalt intresse i samband med internationella samarbetsprojekt.
delproblem här de utländska aktörernaEtt inte riktigt säkra påär äratt vem

företräder regionen. Landshövdingen har delvis olika uppgifter isom
jämfört icke-försökslänförsökslänen hur det i och detta svårt hållaär är att

utländskai för aktörer. Hittills har, enligt intervjupersonerna, inte dessasär
varit marginella förproblem hur de internationella frågorna iänmer

praktiken hanterats. takt med intemationaliseringenI ökar ochatt att
får flerregionorganen uppgifter kan dock denna konflikt bli framträ-mer

dande.
alltså konstatera intervjumaterialetVi kan pekar ökandepå be-att en

tydelse för internationaliseringsaspektema i försökslänens regionpolitiska
Internationaliseringsfrågomaarbete. finns också representerade i mitt

enkätmaterial. Tabellen nedan visar hur regionpolitikemas och kommun-
chefemas kontakter med företrädare internationella och från andraorgan

gestaltar sig.länder
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Tabell Kontaktfrekvenser mellan för3.6 politiker företrädare in-och
eller förternationella lndexvärden.andra länder.organ

såIndexvärden. Ingen kontakt kontaktvärdet gottär
dagligen lika med 200ärsom

° cnkätfrågahar fått besvara lyder: du kontaktSvarspersonema Hur ofta har meden som
företrädareför internationella ellerfrån andra länder fem svarsaltemativfioch med stortorgan

dag", Varje vecka", Varje månad, "Envarje eller gånger året"sett ett samtpar om
"Sällan/aldrig". Indexvárdenahar konstrueratspå så vis värdet"4"exempelvisatt motsvararatt

i fråga i genomsnitt fyra dagar företrädare lörpolitikerna år kontakter medägnat per
internationella eller från andraländer.organ

viktende uttalade ambitionerna arbeteTrots internationelltom av synes
utomlandsregionpolitikemas kontakter sporadiska. Visserligenytterstvara

i nybildade regionorganenpolitikerna de genomsnittligt någotär mer
aktiva andra politiker, totalt kontaktfrekvensema förvånans-än ärsettmen

Gotlandspolitikema når högst i kontakter med internationellalåga.värt
företrädare och under mina intervjuer på Gotland betonades särskilt

Östersjön viktig del i den gotländska regionpoliti-samarbetet över som en
Hallands län, inteken. precis profilerat sig vad gällerIntressant är att som

internationellt kontaktarbete når relativt höga tabellen.värden i Det kan
förklaras Hallands kommuner och landstinget medverkat iävenattav
relativt vänortskontakter utomlands. vi tittar kommunche-många Om på

timerfernas kontaktnät utomlands vi i sporadiskadennaäven grupp
kontakter.

ovanstående resultatvill tolka det internationella arbetetJag attsom
högt politiska dagordningenvisserligen står på den i försökslänen, attmen

det i praktisk politik verksamhet i Resultatensin linda.ännu är en synes

35 i undersökning bland Sveriges landshövdingar nåddes motsvarandeetten
indextal för deras internationella kontaktfrekvenser14 se Ehn 1998, jämfört

genomsnitt för kommunchefsgruppen.med i 6,2
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politikerna hariakttagelsen ochpartiernameddock överensstämma att
förmiljöer. Jag harinternationellautveckla sittsvårigheter att engagemang

ikontaktfrekvenserinternationellapolitikernas näst-ävenavsikt mätaatt
de högtska bli intressantutvärderingen. Detkommande attetapp se omav

parti-flerresulterar iområde ocksåinom dettaambitionernaställda att
utomlands.kontaktytorkommunchefer ökar sinaochpolitiker även

statsmaktencentralamed denRelationerna3.3.2

vi hos denhamnari det politiskanivåviOm systemettar ner enoss
region-nybildadeolika synvinklar deflerastatsmakten. Urcentrala är

avgörande för utfalletstatsmaktencentralatill denrelationer avorganens
försöksverksamhetensi kapitel två visaVi kundeförsöksverksamheten. att

mobiliseringpolitisktydligtinnehöllframväxtprocesser momentett av
utsträck-få komma med i försöken. Iförsidaförsökslänensfrån storatt

syftetstatsmakterna icentralariktad demobiliseringdennaning motvar
relationerhar då dessafå delta i försöken.lämplighet Hurvisa på attatt

jag belysaInledningsvis villinleddesdet försökenefterutvecklats att
nedanståendeenkätmaterialet.fråga i Imed hjälprelationdenna av en

iinflytandemakt ochupplevervisas hurtabell statenssvarspersonema
fem åren.under derespektive län senaste

uttaladeregeringenbakgrund vadbör läsaspå sid 70Tabellen mot av
försöksverksamheten:propositioneni om

decentralise-självstyrelsen och denkommunalaDen
längre tid harskett under gjortbeslutring ensomav

betydelsefullanivåerna tilloch regionalalokalade
politikområden.allt fleraktörer inom
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Tabell 3.7 Centralstatens makt och inflytande

Påstående: "Jag upplever dvs riksdag,att och ämbetsverk,staten, regering har
fått alltmer makt och inflytande politiska frågoröver hemläni undermitt de

fem åren "senaste

1 Balansmåttet har beräknats subtrahera andelenatt "Instämmer helt"genom som svarar
eller "Instämmer i sett" från de "Istort åsikt"stort eller "Heltsett motsattsom svarar

åsikt". högreJu balansmåttmotsatt desto tillpositiv påståendet. Balansmâttet kanmer
mellanvariera +100och Siffror-100. inom andelen "vetparentes ej"är svar.

Tabellen visar region- och kommunpolitikemaatt inte uppleverovan att
centralstaten överlåtit alltmer makt och inflytande politiska frågoröver till
den kommunala självstyrelsen. instämmerMan istället i påståendet att

fått makt under destaten fem åren. Jag docksenaste dettamer attmenar
resultat inte överraskande.är Det råder idag, vilket kommer fram iäven
mitt intervjumaterial, utbrett missnöje med vad fleraett intervjupersoner
kallar klåfingrighet inom radstatens politiska sakområden. Oña nämnsen

politik vad gäller skatteutjämningsfrâgoma,statens olika special-typer
destinerade bidrag inom vård och kretsloppsmiljard, bibliotekslagomsorg,

uttryck för sådan klåfingrighet.etc ett Tabellen bör alltsåsom meden en
del undantag läsas missnöjesuttryck.ett Jag de flesta politikersom tror att

medvetna trendenär i gåttatt ökad kommunalstort självständig-om mot
het, det i enskilda sakfrågor gjortsatt nerslag från statsmaktens sidamen

37 kritisk metodanmärkning härär kanskeatt tenderaren svarspersonema att s.a.s.
instämma i påståenden formulerade påär detta sätt.som



71försökRegionreform påSOU 1999: 103

missnöje avseende finnsStörst i dettaosäkerhet och missnöje.skapatsom
finnsmedan det i försökslänentvå referenslänen,i fall i deså meren

försöksverksamhetenuppfattar politikernainställning. Kanskeåterhållsam
Gotlandspolitikematillåtande statsmakt.uttryck för ärett en mersom

ökatmaktgenomsnitt inteiavvikande i överstatensattatt anserman
Residensstadspolitikemasåren.politik under degotländsk utsagorsenaste

och kan sannolikt tolkasintressantaocksåi enkäten attär mansom upp-
statsmakten.förhållande till centralaväxande i denmaktfattar sin som

de inter-dubbelhet blandintervjumaterial framkommermittI sortsen
Åbetydelse.den centrala statsmaktensgäller påvjuade detnär enasynen
hävdaben ochuttalad vilja så stå påsidan finns säga attattatt egnaen

centrala statsmaktenautonomi för regionnivån.ökad Denbetydelsen av en
och det finns flerahindrande kraftperspektivuppfattas i detta som en

statsmaktenskritiska den centralaintervjumaterialeti är motsompersoner
regeringenuttryckerförsta fas.under försökens Enagerande omperson

följande:

Regeringskansliets föreüä-alla fallkan iVi säga att
några entusiastiskaknappast varitdare supportrar

Ofta har istället funnitsförsöksverksamheten. detför
från det hållet.bromsande attityden

Å regionorganen månaföreträdarna för de nybildadesidanden andra är
ochstatsmakten i allmänhetkontakter med den centralagodahaattom

folk ikänner det finns Rege-Regeringskansliet i synnerhet. Manmed att
och det finnsutvecklingen i försökslänenhåller påringskansliet ögonsom

införangelägetpositiva resultat. ocksåvisa på Detvilja att,att ansesen
medförhandlingsrelationerupprätthålla godareformbeslut,framtida rege-

pekar på detintervjupersoneroch riksdagsmän. Fleraringsföreträdare att
slitningarenskilda sakfrågor uppstått olikaoch ikort siktpå typer av

kortsiktigaproblem i detgenomgåenderegion och centralstat. Ettmellan
Regerings-samtligaenligt intervjupersoner,perspektivet attär, nära nog

olika sakfrågor isamordnat för hanteravarit tillräckligtkansliet inte uteatt
för olika departe-företrädareIntervjupersonemaförsökslänen. attmenar

innehållkunskaper försöksverksamhetenshaft varierandehar etc.ment om
uttrycker sig följandeintervjuade pådeEn sätt:av

attityd med ordetvill beskriva regeringensJag
verkar företrädare förfrågande. Ibland regeringen

försökens innebörd.kunskaperha omsvaga

nybildadeföreträdarna för detidsperspektivetlångai detMen anser
kommermed Stockholm sannoliktkontakternaregionorganen att ut-att
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vecklas olikapå Graden ömsesidighetsätt. mellan och regionstatav
kommer, enligt del intervjupersoner, ökas framöver. Detta beroratten
både pâ beroende regionernastatens främstatt näringslivspolitiskav ur
synpunkt ökar och regionemas beroendeatt statsmaktens bidrag ochav
stöd kommer osäkerhetsfaktorEnväxa. emellertidatt hur de centralaär
verken kommer sin verksamhet till de förutsättningarnaatt ianpassa nya
försökslänen. delEn intervjupersoner pekar på det inom föratt ramen
arbetet med tillväxtavtalen kan komma uppstå slitningar mellan deatt
nybildade regionorganen och berörda statliga sektorsmyndigheter. Detta
blir då viktig problematik belysa i det fortsatta utvärderingsarbetet.atten

3.3.3 Kommunernas roll i försökslänennya

regionfråganNär återfördes på den politiska dagordningen i svensk politik
i början 1990-talet existerade betydande konflikt mellan företrädareav en
för perspektivet regionalt folkstyre och perspektivet kommuner iom
samverkan. Representanter för kommunerna, främst kanske inom Kom-
munförbundet, varnade för risken direktvalt och breddat regionfull-att ett
mäktige skulle kunna komma fungera överkommunatt isortssom en
förhållande till den kommunala nivån. Det sades kommuner och lands-att
ting hittills varit sidoordnade kompetenssynpunktur och stärktatt en
regional självstyrelse skulle innebära brott denna princip i denett mot
svenska folkstyrelsemodellen.

Under låtår, sedan 1997,säga har denna debattsenare tonats ner.
Konflikten mellan företrädare för regionalt folkstyre och kommuner i
samverkan har sin intensitet och istället pekartappat de intervjuade på ett

samarbetsklimat mellan företrädare förnytt sorts kommuner och lands-
tingsintresset tidigarese avsnitt. En del pekar på Kommun- ochatt
Landstingsförbunden inlett samtal gå eller på olikaatt attom samman

öka samarbetsytoma.vägar Det finns dock fortfarande fåtal i mittrösterett
intervjumaterial pekar på risker i sammanhanget. De nybildadesom
regionorganen kan komma sig fler och fler sakuppgifteratt ta påsom
sikt leder till kommunerna får underordnadatt roll jämfört meden mer
tidigare.

Relationerna mellan kommuner och regionorgan därför vik-utgör ett
tigt för utvärderingen.ämne Låt inledningsvis studera några dataoss ur
enkätmaterialet. har iJag enkäten till politiker och kommunchefer ställt en
fråga risken för de nybildade regionorganen kommer fungeraattom att

överkommun visavi kommunerna i länet:som en
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Överkommunrisk3.8Tabell

bliregion/ kommer/aktueII sortsrisk att"Jag iPåstående: enattenser
länet"kommunernamakt imycketfår föröverkommun gentemotsom

oIitikerPresidie o

3;§6edamotLands g .
helt""Instämmersubtrahera andelenberäknatshar attBalansmåttet svarar1 somgenom
"Heltelleråsikt""lfrån de motsattsett" stort sett"Instämmereller i stort svararsom

kanBalansmåttetpåståendet.tilldestobalansmått positivhögreåsikt". Jumotsatt mer
ej"andelen "vetSiffror äroch -100, inom parentes+100mellan svar.variera

ochpolitikernadet förstabilder. För ärintressantafleraTabellen ger oss
idejämförelse,länsvisvilän,i Kalmar görkommunchefema somenom

överkommun.tillblirregionorganetförriskenmån attnågon entonar ner
huvud-självadär kommunerna ärregionförbundtillämparKalmar län ett

arbetaskaförbundetuppgiftervilkadirektintlytande övermed ettmän
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med. På den andra kanten finns Västra Götalands län där relativt storen
politiker upplever det finns överkommunriskattgrupp med denen nya

ordningen. framgårDet också tydligt det främst politikernaatt iär Skara-
borgsområdet lyfter fram denna risk. Detta ska relateras till politi-som
kerna i residensstadskommunema, i sig resursstarka,är ochsom som
inte alls upplever någon överkommunrisk. Det tydligt Västraär Göta-att
land har problematisk relation mellan kommuner och regionorganen mer
jämfört med de andra försökslänen observera dock också kommunche-att
fema i Skåne mycket starkt betonar överkommunrisken. finnsDet i vissa
delar Västra Götaland kommuntöreträdareav kritiskaen grupp ärav som

försöksarbetet på olikamot Vi kan alltsåsätt. tolka enkätmaterialet på så
vis det i vissa kommunsegment fortfarandeatt existerar farhåga för atten
de nybildade regionorganen kan komma bli till överkommun.att en

Bland de politiska partierna skiljer sig moderaterna på påtagligtett sätt
från övriga partier mycket starkt betonaatt överkommunrisken.genom
Detta ligger i moderaternas allmänna åsikter i regionfrågan där man
förordar enbart två nivåer i det politiska alltså ingen självständigsystemet
regionnivå. Det också intressantär och kanske något social-oväntat att
demokratiska politiker i mycket hög grad vill överkommunrisken.tona ner

finnsDet iställetvi konsulterar intervjumaterialetom vi-utsagor som
de allra flesta politiska aktöreratt medvetnaärsar relationsproblemenom

visavi kommunerna. Ett drag i intervjuernagemensamt med företrädare för
de nybildade regionorganen deras starktär uttalade vilja upprätthållaatt en
kontinuerlig dialog med länets kommuner. En rad aktiviteter har igångsatts
med idéseminarier, kommunbesök, beredningsgrupper i syftet attm.m.
åstadkomma god förankring och kontakt med kommunerna. detI konkreta
arbetet med fram regionala utvecklingsprogramatt ta och RTI-planer har

brett kontakt- förankringsarbeteochett bedrivits från regionorganens sida.
Medvetenheten relationen med kommunernaatt strategiskär faktorom en
för framgångsrikt försökett En företrädarnaär förstor. de nybildadeav
regionorganen exempelvis:säger

Våra kontakter och utbyte med kommunerna är en av
de allra viktigaste verksamhetsmässiga bitarna. Utan
legitimitet bland kommunfolket finns inga möjlighe-

bedriva effektivtter att utvecklingsarbeteett våri re-
gion..

intervjusamtalenI med företrädare för kommunerna det försiktigtär en
positiv och avvaktande hållning präglar Osäkerhetenutsagoma.som om
hur kontakterna med regionorganen ska utvecklas relativtär Istor.nog
enkätmaterialet har kommunpolitikema givit följande bedömningar for
försökens första tid:
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synpunkterKommunernas3.9Tabell

tillfört framhittillsvårsynpunkter kommundeupplever"JagPåstående: att
tillfredsställande sätt"beaktats påocksåRegionstyrelsen ett

helt""InstämmerandelensubtraheraberäknatsharBalansmåttet att1 svararsomgenom
"Heltåsikt" eller"Idesett" från motsattstort sett"Instämmereller i stort som svarar

Balansmåttet kanpåståendet.tilldestobalansmått positivhögreåsikt". umotsatt mer
ej"andelen "vetSiffroroch -100. inom ärmellan +100 parentes svar.variera

haregionorganenÖverlag nybildadedeförföreträdarnaalltsåsynes
bland kom-delaktighetkänslaskapagällerhyggligt vadlyckats att en av

positiva iVi kankommunchefema.och mestmunpolitikema attnotera
län ochKalmarkommunchefema ioch mestpolitikernaavseendedetta är

Åter-Götaland.ikommunpolitiker/kommun-chefer Västranegativa är
i Skara-kommunalpolitikerblandinställningkritiskmycketfmnsigen en
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borgsområdet. Det ocksåär tydligt residensstadspolitikemaatt be-är
tydligt positivt inställda till regionorganen i detta avseendemer påän
andra håll. Värt också kommunalrådenatt ärnotera iatt högre grad än
suppleantema i kommunstyrelsen regionstyrelsen tagit hänsynattmenar
till kommunens synpunkter. Detta kan tyda på regionorganensatt
förankrings- och kontaktskapande med kommunerna skett i huvudsak på
kommunalrådsnivå. Jag har i enkätmaterialet preciserat frågorna i denna
del fokusera intresset hur kommunpolitikemaatt mot upplevergenom att
kommunens synpunkter beaktats vad gäller arbetet med de regionala
utvecklingsprogrammen.

dragI överensstämmerstora svarandet på denna fråga med före-
Överlaggående. blir omdömena något positiva för regionorganen.mer

Möjligen kan det insmygersägas sig ökandeatt osäkerhet i dennaen
fråga. Andelen vet svar ökar del och för suppleanter ien gruppen
kommunstyrelsen 40% de inte regionstyrelsenatt tagituppger vet om
hänsyn till kommunens synpunkter på programarbetet.

denI känsliga frågan kommunernas relationer till de nybildadeom re-
gionerna kan, for sammanfatta, konstaterasatt de nybildade regionor-att

uttrycker stark vilja upprätthålla kontinuerligaattganen och omfattandeen
kontakter med kommunerna. I drag dennastora strategi hittillssynes
fungerat väl vi studerarnär från kommunpolitikerutsagor och kommun-
chefer. Genomsnittligt upplever kommunfolketsett sig delaktiga ochsom

deras synpunkter beaktasatt regionorganen. Mest positiva kommun-ärav
politiker/kommunchefer i Kalmar län där regionförsöken byggs medupp
hjälp organisation där kommunerna själva medav en är ansvarigasom

Ävenhuvudmän. i Skåne kommunföreträdamasär uppfattningar övervä-
gande positiva angående regionorganens förankringsarbete visavi kommu-
nema.
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synpunkter regionalt utveck-påKommunernasTabell 3.10
lingsprogram

vår kommunshänsyn tillRegionstyrelsenupplever" tagitPåstående: att .syn-ag
utvecklingsplan/programframtagandet regionalsamband medpunkter i av en

län. "...aktuellti

uggleanter KS1

helt""Instämmersubtrahera andelenhar beräknatsBalansmåttet1 att som svarargenom
"Heltåsikt" eller"Ifrån desett""Instämmer motsatteller i stort settstort svararsom

Balansmåttet kanpåståendet.tillbalansmâtt destoåsikt". högre positivJumotsatt mer
ej"andelen "vetSiffrorochmellan +100 -100. inom parentes ärvariera svar.

och kommunerrelationerna mellan regionorganviMöjligtvis kan säga att
kommunföreträdareGötalands län. finnsproblematiska i DetVästraär mer

och intebeaktatsderas synpunkter intekritikuttrycker mot att somsom
gäller särskiltregionstyrelsens olika aktiviteter. Detidelaktigasigkänner

proble-län. någotdet gamla Skaraborgs Dekommunföreträdare i mer
regionstyrelse i Västrakommuner ochmellanrelationernamatiska
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Götaland hänger ihop med det enkla faktum det finns relativt mångaatt
kommuner i länet och det i realiteten svårt tillgodose allaär kommun-att
intressen. harDet också påpekats i mina intervjuer föratt engagemanget
regionbildningsprocessen i Västra Götaland inte varit särskilt hosstort en
del kommuner främst kanske i Skaraborgsdelen. Den skillnadenstora
mellan Skåne och Västra Götaland i detta avseende den regionalaär att
identiteten starkare i skånelandskapet.är Detta kan bidra till skapaatt en
starkare kommunal uppslutning bakom regionbildningen i Skåne jämfört
med i Götaland.Västra

Vviktigt inslagEtt skapa kommunalt förankringochatt iengagemang
Västra Götalandsregionens regionala utvecklingsarbetet bildandetär av
särskilda beredningsorgan med koppling till de politiska nämnderna för
regionutveckling, miljö och kultur. Nämndema, består leda-15som av

fåtthar tillgång till beredningsgruppmöter, bestående ledamöter12en av
med företrädare för kommunerna i regionen. Beredningsmötena där alltså
ledamöterna sammanträffar med företrädare för kommunerna har ingen
beslutsrätt, fungerar avstämnings- och samtalsplats för demen som en
frågor den politiskt tillsatta nämnden ska fatta beslut Dettasom senare om.

delvis innovationär Västra Götalandsregionen lanserar i för-en som
söksverksamheten och enligt de intervjuade hoppas på detta fåsättman en
starkare kommunal förankring regionens arbete. Problemet är,av som
några de intervjuade påpekar, kommunernas företrädare saknarattav en
förankring bakåt i kommunlandskapet. Fortfarandeute exempelvisär
kommunförbundsstrukturen orubbad, dvs. de gamla Kommunförbunden i

Älvsborg-Skaraborg-, och Göteborg- Bohuslän finns fortfarande kvar och
det svårt för kommunpolitikema iär regionens beredningsgrupper finnaatt

samlande förankra sina ställningstagandenpart atten
Till detta bör också och det gäller samtliga försökslänsägas, utom

Gotland, kommunernas kontakter med regionorganen i högatt grad tycks
ske de ledande politikerna i respektive kommun. Enkätmaterialetgenom
visar suppleantema i kommunstyrelsema inteatt lika positiva i sinaär

regionorganen kommunalråden.utsagor Suppleantema uppvisarom som
till detta, högrei grad kommunalråden,än osäkerhet kring huren man ser
på regionorganens arbete så långt. Om jag till slutsatsen aningspetsar en

relationerna mellan kommuner och regionorgan upprätthållas elit-synes av
politiker i kommunlandskapet. Jag vågar också dra slutsatsen att
regionorganens verksamhet förhållandevis okändär oklaroch för deäven
flesta kommunpolitikema. Det talande så aktivaär politikeratt pass som
kommunstyrelsesuppleanter tycks ha mycket oklar uppfattningen om
regionorganens verksamhet. Man kan då fråga sig vilka kunskaper övriga
politiker i kommunlandskapet har försöksverksamheten. För inteattom
tala de enskilda medborgarnas kunskaper.om
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uppgift.i denna viktig takthar del IutvärderingenfortsattaDen en
får påverkas relatio-och fler uppgifterkonsoliderasregionorganenmed att

få dematerial visar relativtlångtMitt såtill kommunerna. att avnerna
riskerarförsökslänen regionorganenaktörerna iinvolverade atttror att

docktillförhållande kommunerna. Jagöverkommun ifungera menarsom
Kommunlandskapet iförändras.snabbt kanförhållande mycketdettaatt

olika kom-förändraskan kommaförsökslänrespektive attatt genom
regionstyrelsen i olikaför påverkasamarbetaförsöker attmungrupper

ökadkommafall inte otänkbart vi kaniavseenden. Det attär attvart se
exempelvis i skaraborgsområ-kommunernamobilisering blandpolitisk

arenan. mycketden regionala Istarkare påhävda sigi syftedet ännuatt
lyckas iuppfattar regionorganenhur kommunernaberoendedetta attär av

utvecklingsarbete.regionalasitt

summeringtidFörsökens första3.3.4 aven-
decentraliseringsaspekterna

makt- ochförsökens vertikalabeskrivitdelavsnitthar i detta styr-Jag
sammanhangregionorganen i olikanybildade harningsrelationer. De

internationellaprioritet åt dels utveckla detgivit högtydliggjort attatt man
dialog med länetsbred och omfattandeetableradelskontaktarbetet, en

grad regionaltregionorganen få ökandeönskarTill dettakommuner. aven
folkstyrelse-ifrågasätta svenskadärmed densjälvbestämmande utan att

första tid harförsökensenhetsstat. Underutformningmodellens som
konstruktivamed föresatsen etablerahuvudsak lyckatsiregionorganen att

med kommunerna. Sammantagetdialogorienterade relationer äroch
till regionorganensförsiktigt positivt inställdaocksåkommunpolitikema

kommunpolitikema i Kalmardelpositiva i dennaSärskiltverksamheter. är
kanskeoch detfrån den positiva grundbilddock undantagfinns ärlän. Det

ochmellan kommunerrelationernaGötalands länifrämst Västra som
Försökens fort-konfliktladdade.problematiska ochregionorgan synes

harnybildade regionorganendenna del. Deintressanta isättning blir
beroendestödetfortsattakommunhåll och detsig från ärkritiska påögon

38 ihur kommunernapå intressantbeskriverFemandez 1999 sättett
for NOSAMsamarbete inominlettnordvästskåne typ av ramenen ny -

i slutsatsdelenSamarbetskommitté. Femandez konstaterarSkånesNordvästra att
Skåne ochipå omvälvningarnauppkom somNOSAM ett svar

Öresundsregionen. regionfullmäktige, väckerbeslutsorganet,regionalaDet nya
möjlighetersjälvstyret och kommunernaskommunala utövafrågor det attom

inflytande sid 44.
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hur kommunerna upplever resultaten det regionala utvecklingsarbe-av av
tet.

Regionorganens relationer med den centrala statsmakten har dock, ur
olika synvinklar, varit konfliktladdade. Företrädare för regionorganen har
upplevt Regeringskansliet splittrat och i vissa delar hindrandeävensom
för försöksarbetet. Tongångarna i denna del blir dock optimistiskamer om

långsiktigt tidsperspektiv anläggs.ett Intervjupersonema uppfattar imer
allmänhet konflikterna kommer minskasatt och avlösasatt ökandeettav
och ömsesidigt beroende mellan centralstat och region. Arbetet med och
genomförandet de s.k. tillväxtavtalen kan dock, enligt del iav en personer
intervjumaterialet, leda till slitningar mellan regionorgan och central-nya
stat.

tredjeDen relationsaspekten gällde regionorganens intemationalise-
ring. Regionorganens ambitioner här högt ställdaär vad gäller deltagande i
olika gränsregionala aktiviteter, deltagande i EU-politiken i mark-samt
nadsföringsaktiviteter utomlands. Det dock tydligtär dessa ambitioneratt

inte fått starkare praktisktännu politiskt genomslag.ett faktiskaDet kon-
taktskapandet på den internationella koncentrerad tillarenan synes vara en
relativt liten tjänstemän och ledande politiker försökslänen.igrupp
Regionpolitikemas kontakter utomlands totalt mycketär sporadiska,sett
vilket intryck internationaliseringsaspektemaatt i mycketännuger av
befinner sig i sin linda.

3.4 Samordning regional kraftsamling och-
effektivitet

Vid sidan huvudmålet stärka demokratin målet med försöksverk-att ärav
samheten skapa effektiväven regionalatt utvecklingspolitik.en mer
Tanken renodla den politiskaär organisationenatt på regional nivå för att
på olika uppnå samordningsvinster.sätt Regionpolitiken har bedrivits i en
alltför uppsplittrad och oöverskådlig organisationsmiljö. Förekomsten av

s.k. administrativ har varit huvudargumentröra bakom försökenetten att
reformera den regionala samhällsnivån under lång tid. Vi kan i propositio-

försöksverksamheten läsa följande:nen om

Regeringen vill försöksverksamheten tillmö-genom
tesgå det intresse finns i länvissa att prövasom nya
metoder för utveckla den regionala verksamhetenatt
och den starkare demokratisk förankring. Enge en
bred förankring det regionala utvecklingsarbetetav
kan bidra till bättre samordning och därmed till etten
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de finns inomutnyttjandeeffektivare resurser somav
regionen.

utvecklats underundersöka hur dessa frågoralltsåHuvuduppgiften är att
kortfattatdock inledningsvis ochskatid.första Jag presenteraförsökens

Samord-utvärderingsarbetet.utnyttjar ijagsamordningsperspektivdet
decentraliseringsbegrep-demokrati- ochmedlikhetiningsbegreppet är,

samordningminimidefinitionforskningslitteraturen. Eniomtvistat avpen,
syftar tillaktiviteterpolitiskanämligennegativt,beskrivas attkan somsom

indikerarmotverkar varandra. Dettasfáreri olikabeslutförhindra att
innebärakanSamordningsamordningsbegreppet.maktaspekt iockså en
aktörförhindrahandlingsfrihet, dvsandra aktörers attiingrepp att en

beslut.specifika politiskagenomföra
detkriser iofta olikaförknippas medsamordningBehovet typer avav

i regionensförändringarhändelser ellerkanDetpolitiska systemet. vara
intemationalise-fortlöpandeellernedfallradioaktivtomgivning, t.ex. en

förmellan aktörernasamordningtill krav påledakanringsprocess. Detta
förändringarna kanalternativtellerförvärrasskaproblemeninte attatt

samordningsbehov kanAndraeffektivtpåhanteras sätt. typerett avmer
internt,fungerar dåligtpolitiskai det attuppstå t.ex.systemetatt genom

saknarbristfällig, aktörernamellan aktörernakommunikationen är att en
splittrasmål,ellerproblemsyn systemetatt avgemensammagemensam

svenskstarka professioner Iellerintressenorganiseradestarka osv.av
trafik- och miljö-arbetsmarknad,sektorsintressen,harlänsförvaltning t.ex.

ochproblemsynolikartadsfarer, ofta medolikaarbetat ivårdsområdena
målfmed skilda

in-variablerförsöksverksamheten detutvärderingen ärI tre somav
handlarmot fråganriktas förstaDenhuvudsakligen kommer atttresset

finnsvarje länför samordning.traditioner Ihistoriskabetydelsen avom
bådetraditionfinnsdvs. detsamordningsklimat,specifikt sam-avett en

debetraktarför problemlösning. Omstrategierochordningskonflikter
mellankonfliktertraditionerfinnssvenska länentraditionella t.ex. av
mellankonflikterochoch länsstyrelsemellan kommunerkommuner,

miljöpolitik.ocharbetsmarknadspolitikmellansektorsintressen, t.ex.
ellerprocedurer organise-samordningensberörandra fråganDen
aktiviteter, allt-spektrumbrettprocedurerringstekniker. Dessa rör ett av

heltskapandetillauktoriserade reglerenstakainförandeifrån av nyaav
organisationsteoretiskakommunikationssystem. Denellerförhandlings-

39 1996/9736, 37.Prop s.
° l987zl5ff.Beckman
° 1987.Beckman
Z Beckman 1987.1985,Beckman-Johanssonjfr
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litteraturen uppvisar här oöverskådlignära mängd instrument elleren nog
tekniker för samordning. kan gälla frågorDet såsom förekomst av

regler eller regelsystem respektive finansiella styrmedelo
linking-pin-organisationer, dvs aktörer fungerar infor-o som som
mations- och kommunikationsknutpunkter i län.ett
samarbetsprocesser i övrigt, specifikt etableradet.ex. samord-0
ningsorganisationer, skilda informationssystemtyper och för-av
handlingsfonner.

handlarDet tredje området samordningens beroendeom av en gemensam
problemsyn mellan aktörerna. Organisationsteorin pekar på olikaatt typer

värderingar kan barriärerutgöra samordning. Aktöremas tolkningav mot
fakta i fråga, bedömningar målsättningar, konsekvenserav på-en av etc

verkas aktörernas utbildningsbakgrund, professionella kompetens,av
tidigare erfarenheter Aktörema utvecklar specifika filterosv. genom
vilken informationen silas och i organisationslitteraturen talas det ofta om
mentala eller kognitiva barriärer. Utgångspunkten i de analyser som
gjorts region genomkorsasär att mängd olika uppsättningaren av en av
mentala kartor eller problemuppfattningar. Privata företag, intresseorgani-
sationer, olika politiska sektorsområden och kommuner arbetar i sfärer
med delvis olika problembilder, olika värderingar, olika rutiner och olika

vad gäller problemlösning.synsätt De kognitiva kartorna alltså oftaär
högst olikartade inom exempelvis kultursektom, sjukvården, eller arbets-
marknadsområdet. När sedan dessa sfärer i gränsöverskridandemöts akti-
viteter kan olika konflikter eller barriärertyper uppstå förhindrarav som

bra samordningsresultat.ett
Jag tänker alltså utnyttja dessa delar, historiska traditioner,tre proce-

dur- och organiseringstekniker problemsyn, i bedömningensamt av sam-
ordningsfrågoma i försökslänen. Hur har dessa förutsättningar för region-
politisk samordning påverkats försöksverksamheten Frågeställningenav
lyder: Hur har grundförutsättningama historiska traditioner, procedur-

frågor, organiseringstekniker, problemuppfattningar för regional samord-
förändrats tillning följd försöksverksamheten En specifik fråga gällerav

här hur relationerna mellan regionorgan och länsstyrelse utvecklats i
respektive försökslän.

Låt mig inledningsvis få någotsäga de historiska traditionerna förom
samordning existerar i respektive län. Jag har under mina intervjure-som

haft med mig övergripande fråga betydelsen historiskasor en om av
traditioner vad gäller samordningssträvandena: villHur beskrivani de
historiska traditionerna ditt län vadi gäller regional samordning Den

43 Johansson 1995, 76ff.se s.
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hur besvaratpå intervjupersonernalänsvisa genomgången byggerföljande
försöksverksamhetenpåpekagångfråga. Detdenna värt änatt atten

Götaland ilänsbildningar, Skåne ochhelt Västraförsiggår i två samtnya
politisk-administrativ samverkan, dvs.traditionerlängretvå län med av

Kalmar län.respektiveGotlands
andra länen i detsig i dessa avseenden från delän skiljerGotlands att

sjukvårdshuvudman.finns kommun ocksåendastGotlanddet på ären som
konfliktdimension mellan olika kommunerdärmedGotland saknar samten

Öns befolk-aktörer. litenhet, bådeövriga regionalalandsting ochmellan
skapar de involveradepåtaglig närhet mellanytmässigt,nings- och en

ocksåoch samhällsförvaltning bygger påGotländsk politikaktörerna. att
väl förekommerkänner varandra och detinvolverade person-personer

offentliga regionala samordningenolikamellan Denöverlappningar organ.
gemenskap mellan detraditioner närhet ochalltså påGotland vilar av
karakteriseras dennaolika programdokumentregionaktörema. Iledande

för-smidiga och betecknarmed uttrycket Gotlandsamordningsidé ett
ochska fattas snabbtinnebär att politiska besluthållningssätt som

samarbete.myndigheter i väl fungerandeobyråkratiskt ettav
konflikt mellan länetshistorisk traditionlän finnsKalmarI en av

relativt starkadelar. har stundtals funnitsDetsödra respektive norra
Kalmar kommunsi respektive del ochmellan kommunernaspänningar

frågatidigare varit omstridd ihar delvisregioncentrumställning ensom
varitspänningar Kalmar län tidigarebetingas dessamycketlänet. I attav

huvud-landstingsområden med Oskarshamn och Kalmardelat i två som
i dengeografiskt peka kommunernaockså påkanMan attrentorter. norra

för residensstaden i Kalmarrelativt lång nåharlänsdelen väg att nereen
region-områden kontakter Linköpingolika medoch har inom sommer

med specifikdet ölandskommunerfinns två småTill dettacentrum. en
länKalmarregionpolitiska avseenden. Vi kan alltsåproblembild i sägaom

spänningsfálthistoriskt befunnit sig i olikasamordningsfrågoma settatt
till olika inom-regionala konflikter.ibland lettoch detatt

Götaland,länen, Skåne ochnybildade Västrade två utgörI samman-
samordningsproblematik. mycketIlänen särskildde olikafogningen enav

harpolitiskt-administrativa kulturer. Jagsammanfogning olikadetär aven
funnits heltrelativt detintervjumaterial fått mångamitti attutsagor om

länsstyrelsersamarbetskulturer landsting ochoch i deolika organisations-
ochdetta ska både Malmö Göte-Till läggasfogats attsamman.som nu

4 Gotlands Inriktning utvecklingsarbetetStrategi län,Citat 96, nästamotavur
Vision Gotland 2010.Länsstyrelsen i Gotlands län, dokumentetårtusende. ävense

Översiktsplan, Gotlands kommun.
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borgs stad arbetat med alldeles specifik politisk organisationen som nu
fogats in i helt andra landstings- och länsfunktioner.typer av

I Skåne län har det inom dess funnitsgränser rad olika konfliktlin-en
jer. Det har exempelvis alltid funnits rivalitet mellan de tvåsortsen
residensstädema Malmö och Kristianstad, vilket stundtals också kom att
prägla försökens framväxtprocess i Skåne. betydelsefullMer har kanske
dock spänningama Överhu-mellan Malmöområdet och Helsingborg varit.
vudtaget har relationerna mellan Malmö och övriga länsdelar känneteck-

rivalitet skapatnats svårigheter försorts samarbetet inomav en som
exempelvis länsstyrelse och bland kommungrupper. Skånelandskapet har
traditionellt arbetat med rörig samhällsorganisation med sjukvårds-treen
huvudmän, två komunförbund, antal kommunalförbund SSK,ett MSK,

NÖSK,NSK, länsstyrelser,två flera kollektivtrafikorgan Detta trotsosv.
det alltid också funnits gemenskapatt kring den skånska landskaps-en

identiteten. Den skånska regionfrågan har i hög grad utvecklats i ett
spänningsfålt mellan starkt uppsplittrad politisk organisation ochen en
särpräglad skånsk identitet.

GötalandVästra har på Skåne präglatssätt mångaattsamma som av
politiska organisationsenheter fogats och med särskilt problemettsamman
i förekomsten mycket starkt regioncentrum i Göteborg.ett Samord-av
ningstraditionema i Västra Götalands området dock mångfaset-är än mer
terade jämfört med Skåne och för teckna denna bild krävs viatt vägeratt
in traditioner i det varit Göteborgs stad, Göteborgs- och Bohuslän,som
Älvsborgs län med åtminstone två huvuddelar och så Skaraborgs län. Det

alltså mängd olika identiteterär och historiska traditioner fogasen som nu
jämförelseI med Skåne saknas grundläggande identitetsamman. nog en

begreppet Västergötland, likvälrunt finns traditioner regionaltmen av
samarbete i området. Orsakerna till Västra Götalands län bildas bottnaratt
delvis i det funnits förlagor länsövergripandeatt samarbete i regionen.av
Det gäller exempelvis samarbetet inom sjukvården, del länsövergri-en
pande kommunalförbund West-Sweden.samt genom

Det råder alltså olikartade historiska förutsättningar för samordning i
respektive län. Enligt intervjuutsagoma uppfattas försöksverksamheten, i

fall hos företrädare för de nybildadevart regionorganen, tillfälleettsom
till nytänkande. intervjuadeDe eller aktörs-attmenar en ny arena ny
konstellation bildats. Företrädare för kommuner, partier och myndigheter

på ställe ochmöts på Försökenett nytt innebärsätt. enligtett nytt detta
skapatsynsätt procedurer ochatt förändrade organisationsför-man nu nya

hållanden innebär samordningssynpunkt.sorts Sam-nystartsom en ur
intervjumaterialet bildmantaget det på samordningsområ-ärattger en av

det försöken kommer visa på resultat. jagNär vid frågestäl-att storasom
landet demokratiaspektema ambitioner,möttes medstoraom av men
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samordningsfrågomadet gällerjagproblematiseringar, närmånga möts av
förändringargradhandlar i höghärtillförsikt.mycket Argumenten omstor

medbäraktörernamentala kartori detänkande elleri olika aktörers som
tala:fårintervjupersonernasig. En av

med före-försökengickkommunpolitiker in iMånga
fördelaroch Vinnaförsvara positionersatsen att egna

dockhar dettidigtRedanregionsamarbetet.av
hartänkandetgamlaDetislossning.kommit en
be-insiktför uppriktigförmåntillbortträngts omen

Jagsamarbete i regionen. ärlångsiktigthovet ettav
attitydförändringardessaöverraskadsjälv attav

snabbt.skett så pass

itongångaroptimistiskafinna mycketenkätmaterialetikanJag även
del.denna

sensationella.tabellenipolitikernas ärpåståendetvågavill utsagorJag att
kom-samla länetslyckasskaregionorganennybildadedetillTilltron att

i dettastora. tilltroStarkastmycketregionpolitik äri gemensamenmuner
Kalmar. Dekommeroch därefteri Skåneregionorganettillmätsavseende

läni dessakommunintressenmellankonflikternabetingadehistoriskt
försöksverksam-förändraskunnaeffektivtalltså på sättett genomanses

Götaland ochiinte lika hög VästraavseendedettaOptimismen i ärheten.
Vadtveksamma.Skaraborgsområdetpolitiker idet äråterigen mestär som

periferikommunerochglesbygds-politiker iockså intressant ärär attsom
glesbygdsområdendel. Politiker ii denna äroptimistiskalämnar prognoser
mp-politikema deochpartierna mBlandpositiva. ärde mestrent av

avvikandemoderatpolitikemasåterigen avläsadåVi kantveksamma.mest
tabelleniavvikelse ärintressantEnförsöksverksamheten.åsikter om

skeptiskbetydligtuttryckerhäri Skånekommunchefema merensom
detta län.politikerna imedjämförtinställning

antalintervjumaterial hittai mitt utsagorkan ett stortlag pe-även som
försöks-följdtillförbättratskommunernamellansamarbetetkar avatt

delhelhafttidigareSkåne,ochKalmar länfrämstverksamheten. I ensom
intervjuadebland deförsöksreformenkonflikter,mellankommunala anses

kom-mellanömsesidighetoch ökadsamarbetebreddattillbidragitha ett

murema.

påståenderespektive45 formuleringenoch3.12 3.13tabellernaföljande ärI avce
gradhögreitenderar instämmakan än attkaraktärsidan attatt svarspersonenav

från påståendetavståndmantar
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Tabell 3.11 Politik för hela länet

Påstående: " Jag /aktuell region/ kommer hatror goda förutsättningaratt att att
samla kommunerregionens i regionpolitik för hela /aktuellt län /en gemensam

1 Balansmåttet har beräknats subtrahera andelenatt "Instämmer helt"genom som svarar
eller "Instämmer sett" fråni de "Istort åsikt" eller "Heltstort sett motsattsom svarar

åsikt". högreJu balansmått destomotsatt tillpositiv påståendet. Balansmåttet kanmer
mellan ochvariera +100 Siffror-100. inom andelen "vet ej"parentes är svar.

denI följande tabellen visas aspekt på samordningsfrågan.en annan
Regionorganens förmåga samla de privata aktörernaatt för effektiven
näringslivspolitik räknar jag samordningsñâga. Vi kommer där-som en
med in del frågor handlar hur regionorganen lyckats hanteraen som om
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organiseringstekniker samordningssträvandena.i Denochprocedurerolika
frånöverförtsi försökslänen delnäringslivspolitiken har tillregionala stor

försökensunderregionorganen. hartill de nybildade Dessalänsstyrelserna
organisationerkraft utforma instrument,hel deltidförsta ägnat atten

näringslivspolitik.regionensförhandlingsfora föroch nya
Återigen nybil-tilltro tilltabellen nedanpräglas i destorutsagoma av

i de olikaGenomgåendemöjligheter.dade regionorganens är svaren,
rörande region-för fråganpositiva gälldepolitikerkategoriema, lika som

Änregionpolitik.isamlakommunernaförmåga att gemensamenorganens
kommunchefema iavvikande uppfattning blandstarktfinnsgång enen

bedrivaförmågaskeptiska till regionorganetsrelativtSkåne attär settsom
Försöksverksamheten innebäri Skåne.näringslivspolitikeffektiv att enen

hur detförhållande tillhar utvecklats iorganisering sett uttyp avny
i försöken.inte ingårfortfarande i de ländetoch hurtidigare utser som

samlings-organisatorisklänsstyrelserna varitgradhar i högTidigare en
regionalpolitiken iför ochlinking-pin-enhet närings-punkt s.k.en ett

för dettai försökslänen skapasordningenMed denlän. arenaen nynya
EU-stödstödpolitik, strategiarbete,gällerarbete. ut-Det som num.m.
förhandlingsfonner.procedurer ochhjälp delvismedvecklas nyaav

näringslivspolitikEffektiv3.12Tabell

bedriva"Jag /aktuellt regionorgan/ kommer kunnaPåstående: atttror att en
i/aktuell regi0n/"näringslivspolitikeffektiv

"Instämmer helt"subtrahera andelenberäknats1 Balansmåttet har att som svarargenom
åsikt" eller "Helt"Isett" från deeller "Instämmer motsatti stort settstort som svarar

påståendet. Balansmåttet kantillbalansmått destoåsikt". högre positivIumotsatt mer
ej"Siffror andelen "vetochmellan +100 -100. inomvariera parentes är svar.
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Enligt intervjuerna med företrädare för de nybildade regionorganen har ett
relativt förberedelsearbete gjorts för organisera näringslivs-stort ochatt
regionutvecklingspolitiken. innebärDet nämnder,att startatman nya
beredningsgrupper, näringslivsråd ska iJag nästa etapp ut-osv. osv. av
värderingen konkret beskriva hur resultaten denna organiserings-mer av
aktivitet uppfattas. idagDet för tidigt dra någraär säkra slutsatser. Jagatt
kan bara det under försökens första tid råder tillförsikt ochnotera att
entusiasm vilket också kan avläsas med tydlighet i enkätmaterialet. Vistor
kan emellertid tänka politiker och kommunchefer allmäntatt posi-äross
tiva till möjligheterna för regional samordning oberoende det ärav om
länsstyrelsen eller nybildade självstyrelseorgan har huvudansvaret.som

följandeDen tabellen visar så inte fallet. harJag i mitt enkätmaterialäratt
ställt fråga där de svarande får hur deöveren tror attge en prognos
nyordningen kommer fungera i förhållande till hur det länssty-att närvar
relsen hade huvudansvaret.

Vi kan mycket stark tilltro till de nybildade regionorganensse en
förmåga hantera det regionala utvecklingsarbetet då i relationatt till hur
länsstyrelsen förvaltat detta arbete. Detta indikerar det råderatt sortsen
grundkritik länsstyrelsen bland politiker och kommunchefermot i respek-
tive län. framkommerDet i intervjusamtalenäven länsstyrelsen haratt
förlorat legitimiteti vad gäller den regionala utvecklingspolitiken. En av
intervjupersonerna uttrycker detta följandepå sätt:

Samordningsintresset måste födas underifrån, ute
bland kommuner och hos näringslivet, och fråninte

med förlängda länetstatens i pådri-ovan, arm som
Mycket länsstyrelsens utvecklingspolitik harvare. av

saknat förankring underifrån.
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regionorganochLänsstyrelseTabell 3.13

lämpad Läns-Påstående: region/ kommer bättre/akIueII"Jag änatttror att vara
utvecklingsarbete.regionalaför länetsstyrelsen att ansvara

Ledamot +72 4i onorre ano u
helt""Instämmersubtrahera andelenberäknatsBalansmåttet har1 att svararsomgenom

åsikt" eller "Helt"Isett" från deeller "Instämmer stort sett motsatti stort som svarar
kanBalansmåttettill påståendet.destoåsikt". högre balansmâtt positivumotsatt mer

ej"andelen "vetSiffrormellan och 400.+100 inom ärparentesvariera svar.

länsstyrelsensriktatsenkätfrågatill fogathar dettaJag mot mersomen
refe-de tvånedanstående tabell harlänspolitiken. Iroll iallmänna även

lagts inrenslänen
frågakommunchefer dennapolitiker ochbådedrag besvararI stora

viktigtmed andra ord det intetyckernegativt Man är attsätt. attett
länspolitiken.inflytelserik position iframtiden harilänsstyrelsen en

följdapunkt,i Kalmar län dennapolitikernaSärskilt tydliga är av
återhållsamdenna uppfattningGötalandskånepolitikema. I Västra är mer
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och det tydligt länsstyrelsen harär legitimitetstarkare iatt Västraen
ÅterigenGötaland jämfört med ochKalmar Skåne. det kommunernaär i

Skaraborgsområdet och huvuddelen glesbygdskommunemaäven iav
Västra Götaland har alternativ uppfattning. Skaraborgspolitikemasom en
men inte kommunchefema dettai område betonar mycket starkt behovet

inflytelserik länsstyrelse i framtiden. Vi kunde iett tidigare kapitelav en
försökens framväxtprocesser inotera Västra Götaland inteatt innehöll

konfliktnivå vad gäller relationen länsstyrelse och regionorgansamma som
gällde i Skåne och Kalmar. Mitt intervjumaterial visar också det råderatt

positiv och pragmatisk samtalston mellan länsstyrelseföreträdare ochen
andra länsintressenter i Västra Götaland.

Politikerna på Gotland har i denna del totalt avvikande uppfattningen
från övriga län. Den positiva inställningen betingas sannolikt politi-attav
kerna slår vakt länsstyrelsen i syftet få behålla statlig läns-attom en egen
förvaltning på Vi kan också politikernaön. i Västerbottens län harattse en
betydligt positiv inställning till länsstyrelsen genomsnittet. Dettaän ärmer
inte överraskande. Länsstyrelsens ställning och legitimitet i skogslänen är
starkare vad gäller i Sydsverige.än mycketI beror detta främst påsom att
länsstyrelserna i skogslänen med relativt förutrustats sett stora resurser
olika regionala utvecklingsinsatser. Kommunerna i skogslänen därmed iär

starkare beroendeförhållande till länsstyrelsenett vad fallet iän ärsom
Skåne och Kalmar län.t.ex.

Intressant här också politiker iär glesbygdskommuner haratt en mer
positiv på länsstyrelsen jämfört med politiker i andra kommuntyper.syn
Även i detta fall kan tänka sig glesbygdskommunema befinner sigattman
i starkare beroendeförhållande till länsstyrelsenett kan gälla stödinsatser
m.m. vad de kommunernaän Slutligenstörre kan vi, i dengör. partivisa
fördelningen, länsstyrelsen uppenbarligen harnotera sina starkasteatt

Änpåskyndare bland moderatpolitiker och kristdemokrater. gång haren
m-politikema i förhållande till övriga partier, starkt avvikandeen,
uppfattning.
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Tabell 3,14 Länsstyrelsens position

"Jag tycker det viktigt Länsstyrelsen famtiden harPåstående: iär att även en
inflytelserik läns/regionpolitiken. zposition i

i

Jå
zi
l

beräknats "Instämmer helt"1 Balansmåttet har subtrahera andelenattgenom som svarar
"Instämmer sett" från de "I åsikt eller "Helteller i stort stort sett motsattsvararsom

åsikt". högre desto Balansmâttetbalansmâtt till påståendet. kanJu positivmotsatt mer
mellan och Siffror andelen "vet ej"+100 -100. inomvariera parentes är svar.
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Försökens tid3.4.1 första summeringen av-
samordningsaspektema

i respektiveTrots det försökslän finns historiska traditioner bär påatt som
betydande inom-regionala konflikter visar utvärderingen så här långt

tillförsiktmycket bland viktiga politiska aktörer inför de nybildadestoren
regionorganens samordnings- och kraftsamlingspotential. Relativt stort
arbete, kanske i nivå med insatserna för stärka demokrativärdena, haratt

bygga organisation och förverksamhet närings-ägnats att en ny en ny
livs- och regionutvecklingsfrågoma. Intervjupersonema med delen
undantag det redan under Försökens första tid skett attitydför-säger att en
ändring bland olika politiska aktörer i länet. kartornaDe mentala har i
dessa avseenden påverkats försöksverksamheten och det finns fleraav

intervjumaterialeti hävdar intressetröster för regional kraft-attsom
samling och samarbete ökat kraftigt under år. Huvudförklaringen ärsenare

försöksverksamheten inneburit fora,Nyaatt sorts nystart.en nya orga-
nisationer och arbetssätt har introducerats och bidragit till föraattnya

länsaktörerna i konstellationer.samman nya
vill, medJag samhällsforskarens kritiska glasögon, för överop-varna

timism. finnsDet mycket entusiasm i försökslänen det gäller samord-när
ningsfrågoma och i mitt intervju- och enkätmaterial visautsagoma synes
på genombrott för och effektiv regional utvecklingspolitik.ett en ny mer

bör välDet dock dygd slag innan drarvi någraväntaatt ettvara en mer
långtgående slutsatser. Med reservation för detta det ändock påsynes vara
samordningsområdet försöksverksamheten hittills de tydligaste spåren.satt
Partier, kommuner, näringsliv, organisationer ha inlett typsynes en ny av
regionalt samarbete i försökslänen ska bli intressant följa införattsom
framtiden.
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Kontaktmönster i försökslänen4

Inledning1

har varit relativt vanligt i samhällsforskningen försöka karakte-Det att
utveckling med hjälp nätverksteori.risera regional nätverk kanEttav

definieras samling aktörer har varaktigt utbyteviss gradsomsom en en av
med varandra. kan talaeller kontakt Man nätverk inom poli-t.ex. ettom

bransch, inomtikområde, inom särskild profession och inomäven etten en
område län.geografiskt har i enkätmaterialetJagavgränsat ettsom

och kommunchefersundersökt politikers kontaktfrekvenser i försöks- och
harreferenslänen. Dessa i enkäten fått hur ofta de hargrupper uppge

med skilda aktörer eller aktörsgrupper.kontakter Vi kan dessa kontakt-ur
avläsa hur omfattande kontaktfrekvensema och hur demönster ärpass

tid.utvecklats över

Kontaktmönster i försöks-4.2 och
referenslänen

Materialet kommer redovisas i kategorier: politiskt-admini-1att tre
kontakter, kontakt med privata demokrati-strativa 2 aktörer 3samt

kontakter.

Politiskt-administrativa kontakter4.2.1

första kontaktfråga gäller politikers kommunchefersVår och kontakter
följande tabellenmed riksdagsmän. Den ger svar:

46Johansson 1991.
47 Johansson 1995.se
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Tabell Kontaktfrekvenser4.1 mellan politlkerlkommunchefer och
riksdagsman. lndexvärden. Ingen kontakt värdetär

såkontakt gott dagligen lika med 200ärsom

es: A-eöter/ Q Ug
-

-Supple ter,v -
än

fåttSvarspersonemahar besvara enkätfräga lyder: 01%harHur du kontaktmednågonen som
riksdagsmanfrån ditt län och femmed svarsalternativ: "I dag", "Varje vecka",varjestort sett
"Varje månad", "En eller gånger året" "Sällan/ aldrig". Indexvärdena harett samtpar om
konstruerats på så exempelvis "4"vis värdet politikerna frågaatt imotsvarar att ägnat i

fyra dagar åt kontakterär med riksdagsmän.genomsnitt per
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i både försöks-Generellt politikerna referenslänen deochsett attuppger
medhar kontakt riksdagspolitiker 20-25 dagar Skillnadernapå år.etten

mellan liten inte kontakternalänen och vi kan i denna del högreär ärattse
försökslänen jämfört med referenslänen. olikai Skillnaderna mellan

politikergrupper dock Politikerna presidieposterinnehar iär stora. som
landstingsstyrelsen ochkommun eller politiker kommuneri harstora
frekventa riksdagsmannakontakterbetydligt jämfört med andramer

politikergmpper. Skillnaderna könssynpunkt för dennasmåär typur av
kommunchefsgruppen kontakterna riksdagsmännenkontakter. I medär

jämförtbetydligt lägre med politikergruppen. följande tabellenDen tar
fasta politiskt-administrativapå kontakter:typen arman av

Tabell 4.2 Kontaktfrekvenser mellan poIitiker/kommunchefer och
påtjänstemän centrala statliga lndexvär-myndigheter.

såden. kontaktIngen värdet kontakt gottär som
dagligen lika med 200är

har fått besvara enkätüåga lyder: ofta du kontakt medharSvarspersonema Huren som
centralamyndigheter och femmed svarsalternativ: "I dag",tjänstemän varjestort sett

månad","Varje vecka", "Varje "En eller gånger året" "Sällan/ aldrig".ett samtpar om
Indexvärdena har konstrueras på så exempelvis värdet "4"vis att motsvarar att po-

fråga fyra dagarlitikerna år kontakter med centralagenomsnitt åti iägnat per
myndigheter.

och kommunchefernasPolitikernas kontakter med tjänstemän vid centrala
ungefär hälftenmyndigheter så omfattande kontakterna med riks-är som

Tabellendagsmän. visar dock Skånes politiker fler kontakterhar någotatt
i avseende vad gäller i de mellandetta övriga länen. Spännviddenän som
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Skåne de övrigaoch försökslänen särskilt Västra Götalands län relativtär
och det svårt förklara detta.ärstor att

övrigt,I vi studerar andra politikertyper och kommuntyper, ärom
skillnaderna mycket små. alltsåDet inte så politikerna deär iatt stora
kommuner eller i residensstadskommunema har fler kontakter med cent-
ralstaten vad gäller för de små och perifera kommunerna.än Läggsom
märke till kommunchefema sig ha dubbelt mångaså kontakteratt uppger
med centrala myndigheter jämfört med kollegorna i försökslänen. Särskilt
många kontakter kommunchefema i Västerbotten ha med tjänstemänsynes
på nivå.central förhållandeDetta speglas i den följande tabellenäven som
belyser länsstyrelsekontakter. Kommunchefema i referenslänen siguppger
ha flerdubbelt så många kontakter med länsstyrelsen jämfört med vad

uppger.kommunchefema i försökslänen
Tabellen på sid bekräftar97 i mycket det i föregåendesadessom

kapitel länsstyrelsens ställning i respektive län. Vi kan för det förstaom
kontaktytoma med länsstyrelsen förhållandevis sporadiska, iatt är vartse

fall betraktar kontakternavi i Skåne, Västra Götaland och Kalmar län.om
Och detta gäller såväl politiker kommunchefer. Värdena försom
kommunchefema överraskande låga och bara obetydligtär fler vadän

för politikerna.gäller Det uppenbart kommunledningamaär dvs.attsom
kommunchefer och presidiepolitiker har ganska sporadiska kontakter
med länsstyrelsen och för mig detta oväntat.resultat Vi kanär
emellertid kontakterna med länsstyrelsen omfattandenotera att är mer
bland politikerna i Västerbotten följt Gotland. Västerbottenstätt Förav
del handlar det sannolikt s.k. skogslänsfaktor och länsstyrelsen är,om en
i kraft relativt regionalpolitiska attraktiv förstoraav resurser, mer
kommunalpolitikema. På Gotland det den omtalade närhetenär mellan
politiska institutioner sannolikt betingar denna relativt settsom
omfattande kontaktnivå.

48Värdena för Hallands del mycket osäkra rent intetsägande dåär endast 5av
kommunchefer besvara enkäten.
49 Ehns studiel Peter landshövdingama se Ehn 1998 motsvarandenoteras ettav
indexvärde på hela 97 för landshövdingamas kontakter företrädaremed för
kommunerna.
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Kontaktfrekvenser mellanTabell 4.3 politiker/kommunchefer och
påtjänstemän länsstyrelsen. lndexvärden. kontaktIngen

så med 200värdet kontakt likagott dagligenär ärsom

iPresidieledamöter/
Referenslänleanter,Su 0

Po stora/tiker små kommuner,i
Referensiän "

har fått besvara enkåtfråga ofta har du kontakt medSvarspersonema lyder: Huren som
länsstyrelsen och med fem svarsalternativ: dag", "Varje"Itjänstemän varjestort sett

vecka", "Varje månad", "En eller gånger året" "Sällan/ aldrig". lndexvär-ett samtpar om
konstruerats exempelvis värdet "4" politikerna frågadena har på så vis iatt motsvarar att

fyra dagar kontakter länsstyrelsen.år åt med påi genomsnitt tjänstemänägnat per

intressant förhållande i tabellen politikerna i de småocksåEtt är att
kommunerna har betydligt omfattande kontaktverksamhet meden mer
länsstyrelserna vad gäller för de kommunerna. intressantEnän storasom

sigdetalj till detta kvinnliga politiker och kommunchefer haär att uppger
betydligt färre kontakter med länsstyrelsetjänstemän vad deras manligaän
kollegor har. Allmänt betraktat kvinnorna i materialet färre kon-uppger
takter i de allra flesta kategorier och skillnaden särskilt framträdandeär

det gäller just länsstyrelsekontaktema. från denna regelEtt undantagnär
dock i följande tabell:visas
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Tabell Kontaktfrekvenser4.4 mellan politiker/kommunchefer och
bådeföreträdare politiker föroch tjänstemän landstinget.

Indexvärden. Ingen kontakt såkontaktvärdetär gott
dagligen lika med 200ärsom

" har fått besvaraSvarspersonema enkâtfråga lyder: ofta duhar kontakt medHuren som
företrädare landstinget och med fem svarsalternativ: "I dag", "Varjevarjestort sett
vecka", månad","Varje "En eller gånger året" "Sällan/ aldrig". Index-ett samtpar om
värdena har konstrueras på så exempelvis värdet "4"vis politikernaatt imotsvarar att
fråga fyra dagar år åt kontakteri genomsnitt med företrädare förägnat landstinget.per

medIntressant ovanstående tabell kontaktfrekvensema mellanär att
politiker och landstingsföreträdare betydligt omfattande försöks-iär mer
länen referenslänen.jämfört med kanDetta uttryck för det, iett attvara

framväxtensamband med försöksarbetet, skett ökande utbyte mellanettav
kommuner och mellan kommuner och landsting på det politiska planet i
försökslänen. Detta borde i sådana fall leda till kontaktverksamhetenatt
mellan kommunpolitiker från olika kommuner också i försökslä-är större

jämfört med referenslänen. följandeDen tabellen besked:nen ger

5° medvetenJag landstingen, enkäterna skickades, påär näratt väg attom var av-
Skånevecklas i respektive Västra Götalands län.
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Tabell Kontaktfrekvenser mellan poIitiker/kommunchefer4.5 och
företrädare för andra kommuner. Indexvärden. Ingen

såkontakt värdet kontakt dagligengott ärär som
lika med 200

har fått besvaraSvarspersonema enkätfxåga lyder: ofta har du kontaktHur meden som
någonföreträdareför andra kommuner och med fem "Isvarsalternativ: dag",varjestort sett
"Varje vecka", "Varje månad", "En eller gånger "Sällan/året" aldrig".ett samtpar om
Indexvärdem har konstruerats på så exempelvis värdet "4"vis att motsvarar att
politikerna fråga fyra dagar år åt kontakter med företrädare föri iägnat genomsnitt per
andra kommuner.

inledningsvisVi kan kommunchefemas interkommunala kon-attnotera
betydligttakter omfattande politikernas. Ovanstående antagandeär änmer

intensivare interkommunalt utbyte jämförti försökslänen medettom
referenslänen bekräftas. mellankommunalaDe kontakterna omfat-är mer

försökslänentande i jämfört med referenslänen. undantagetDet ärstora
Gotland naturligt inte har grad kontaktfrekvens medsom, nog, samma av
andra kommuner. mycket preliminärEn slutsats det skett ökandeär ettatt
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och landstingsamarbete mellan kommuner och mellan olika kommuner i
motsvarighetförsökslänen sin i referenslänen.inte harsom

framgår också kontak-ovanstående tabell de interkommunalaAv att
omfattande i Götaland och detta särskiltVästra gäller kom-ärterna mest

emellan. kan men osäkerheten resultatmunchefema Detta storär ettvara
Götalandsregionen har nämndsorganisation med be-Västra ettatt enav

redningsförfarande kommunpolitikema aktiv roll. föregå-där spelar Ien
möjligheterna samarbete mellankapitel diskuterades utvecklatende ettav

inom forsökslän. Vi skagrupperingar kommuner respektiveolika av-av
de politiskt-administrativa kontakterna medsluta beskrivningen av en

referenslänens län:försöks- och. kontakter med andrafråga kring

poIitiker/kommunchefer före-Tabell Kontaktfrekvenser mellan och4.6
både politiker län.trädare och tjänstemän för andra

sålndexvården. Ingen kontakt kontaktvärdet gottär som
dagligen lika med 200år

:Poimglcr /stora sma1

enkätfrågahar fått besvara lyder: ofta har du kontakt medSvarspersonema Huren som
både frånnågonföreträdare politiker ochtjänstemän andra län och med fem svarsalternativ:

"I dag", "Varje vecka", Varje månad", "En gånger året"ellervarjestort sett ett par om
"Sällan/ aldrig". har konstrueras exempelvis värdet "4"Indexvärdena på så vis attsamt

politikerna fråga fyra år åt kontakter medi dagari genomsnittägnatmotsvarar att per
företrädare för andra län
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irelativt län och regionermycketregiondebatten talatshar iDet attom
Materialetkontakter utanförutsträckning söker länsgränsen.ökande ger
ellerökning kommun-politikernasfrågan det skettinget på en avomsvar

utomlands ivarken län ellerutanför länet med andrakontakterchefemas
meddock kontaktfrekvensemaVi kangränsregionala kontakter. notera att

förjämförelsenkontakter vid den länsvisalåga. Flestandra län noterasär
utpräglatlänmöjligen Hallandsoch illustrerarHallands län är ettatt

har iGötalandsoch län. Jagmellan Skåne Västragränslän, ett annat sam-
konstateratterritoriella och dåHallands läns lägeanalyseratmanhang att

politiskt delvisåren,plan, ökat under delänets utbyte, på senasteett som
Götaland.i Skåne ochregionintegrationen Västraföljden av

borde ha högreförvänta Kalmar länkunnatill dettaVi skulle att enoss
Götaland. Kalmarandra län Skåne ochmed Västrakontaktfrekvens ärän

ikommunernaenligt intervjumaterialetlän ochrelativt litet sägs attett
med aktörerhar utvecklat samarbetelänsdelensärskilt den ettnorra

bekräftat enkätmateri-fågår dock intelänet. Dettautanför det att avegna
län vadmed andraungefär kontaktfrekvensharKalmar län änalet. samma

detalj i denna del gällerförsökslänen. avslutandeövriga Engäller i desom
aktiva i kon-presidiepolitikema sig någotfaktumdet sägeratt mervara

förföreträdare andra län.medtaktskapande
politiskt-administrativa kontaktmönstrenbehandlat dedärmedVi har

kontaktarbetetframställningen ska intresset riktasfortsattaoch i den mot
demo-respektive hur kontakterna på detaktörerprivatavisavi utser

och medborgare.kontaktfrekvenser med journalisterdvs ikratiska planet,

med privataKontakter aktörer4.2.2

politi-frågor riktatskontaktfrekvensema har tvåundersökningenI motav
gälleraktörer.kontakter med privata Detkommunchefemaskernas och

intresseorga-medmed privata företag och dels kontakterdels kontakterna
viföretag kanprivatabörjar med kontakterna medvinisationer. Om

ellerorganisationerkategorifast detta deninledningsvis slå äratt av
tabell beskri-Nedanståendekontaktvärdet.får det högstainstitutioner som

företag:med privatakontakternaver

5 Johansson 1999.se
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Tabell Kontaktfrekvenser4.7 mellan politiker/kommunchefer och
privata företag. Indexvärden. Ingen kontakt värdetär
kontakt så dagligen lika med 200ärgott som

harSvarspersonema fått besvara enkätfråga lyder: ofta har duHur kontakt meden som
företrädarefär företag femprivata och med svarsalternativ: "I dag", "Varjevarjestort sett
vecka", "Varje månad", "En eller gånger året" "Sällan/ett aldrig". Index-samtpar om
värdena har konstruerats på så exempelvisvis värdet "4" politikernaatt motsvarar att i
fråga fyra dagar år kontakteri genomsnitt åtägnat med företag.privataper

Politikernas och kommunchefemas kontakter med de privata företagen
innehåller flera intressanta förhållanden. Mest iögonfallande skillnadenär
mellan och kvinnor. Märmenmän sig ha, i politikergruppenuppger
räknat, dubbelt så många kontakternära med företagprivata jämförtnog
med kvinnoma. Det helt tydligt de politiskaär näringslivskontaktema iatt

Ävenhög grad fråga för manliga politiker.är bland kommunchefemaen
könsskillnaden relativt i dettaär avseende. Jämför vi till dettastor

presidiepolitiker och suppleantpolitiker blir det också mycket storen
skillnad.

vi så gårOm till studera skillnadernaöver mellan länen kanatt sägas
det råder relativt spärmvidd mellan högsta och lägstaatt värdet.stor Högst

når länKalmar och lägst Halland. Kalmarpolitikema sig ha närauppger
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Relativtmånga företagskontakter kollegorna Halland.dubbelt så isomnog
Götaland dock kommunchefemanås i intelåga värden Västraäven som

svårförklarliga. Vi kan dock kontaktfrekvensemaär sammantaget attse
jämfört med refe-företag omfattande i försökslänenmed privata är mer

renslänen.
visavi de privata företagen ska följas i denKontaktfrekvensema upp

försöken ökatutvärderingen. del handlarfortsatta En ettstor av om ansvar
utveckling, före-försökslänen vad gäller områden rörande regionalför

kontaktfrekvenser medtillväxtavtal, EU-stöd Försökslänenstagsstöd, osv.
teckna bild arbete utvecklasföretagen hur dettaär sätt överett att en

relation till referenslänen. kontaktaspekt,särskilt i En utöversomannan
belyser demokrativärden, politiker-näringslivsaspektema även utgörs av

kommunchefemas kontakter intresseorganisationer:och mednas

Kontaktfrekvenser mellan politiker/kommunchefer och in-Tabell 4.8
tresseorganisationer. lndexvärden. lngen kontakt är vär-

sådet kontakt dagligen lika med 200gott ärsom

fått enkätfrâga ofta har du kontakt medhar besvara lyder: HurSvarspersonema en som
fem dag",och med svarsalternativ: "Iföreträdareför intresseorganisationer varjestort sett

"Sällan/ aldrig"."Varje vecka", "Varje månad", "En eller gånger året"ett samtpar om
konstruerats värdet "4"lndexvärdena har på så exempelvisvis att motsvarar att

fyra dagar kontakter medpolitikerna fråga år åtgenomsnitt organisationer.i iägnat per
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gotlandspolitikema har,Tabellen visar i jämförelse med de andraatt
kontakternalänen, särklass frekventai med intresseorganisa-de mest

tioner. Gotland tätposition iVi kan hamnar iattsammantaget notera en
kategorier kontakter så lokaliseradede flesta finns påsägaattsomav

länsstyrelsen, företag, intresseorganisationer deGotland, och medt.ex.
riksdagsmärmen. likhet med företagskontaktemagotländska kan vi härI

i och kvinnors harskillnader kontakter. drag deImän storanotera stora
politikerna dubbelt så många kontakter intresseorganisa-manliga med

kvinnorna. Vi ska med detta kontaktundersö-tioner jämfört med avsluta
kontaktkategorier kopplas tillkningen redovisa två kanattgenom som

demokratiaspektema.

Demokratikontakter4.2.3

och kommunchefema har fått besvara frågor sina kontakterPolitikerna om
journalister, medborgare. inledningsvis studerardels dels Låt kon-med oss

journalister:taktfrekvensema med

poIitiker/kommuncheferKontaktfrekvenser mellan ochTabell 4.9
journalister. lndexvärden. Ingen kontakt värdetär

såkontakt dagligen lika med 200gott ärsom

fått enkåtfrågaSvarspersonema har besvara lyder: Hur ofta har du kontakt meden som
fem svarsaltemativ: dag. "Varje vecka, Varjejournalister och med stort varjesett

åretmånad", gånger Sällan/aldrig. Indexvärdena harEn eller kon-ett samtompar
på så frågaexempelvis värdet "4" i ivis motsvarar politikernastruerats att att ägnat genom-

år åt kontakter med journalister.snitt fyra dagar per
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försöksläneni mellanspännvidd kontaktantalråder relativtDet storen
lägsta blandGötalandvärdet ochhögsta VästraKalmar län hardär

på. Enskillnad så svårVarför dennapolitikerna. är är attstor svara
intelän. harrespektive Jagmediesituationen iidelförklaring borde ligga

medie-sådannågonundersökning genomförtför dennainom ramen
analys.

flerhar långtpresidiepolitikematabellendel iintressant ärEn attovan
välmed suppleantema. Dettajämfört väntat,joumalistkontakter menvar

i kommun-joumalistkontaktemaoch visar påmycketskillnaden attär stor
lands-ochkommun-grad skötsmycket höglandstingsvärlden ioch av

Även politikerkollektivetikönsskillnadeni denna deltingsråden. är stor
med-avslutningsvis titta påkommunchefema. Låt dåblandintedock oss

borgarkontaktema:

ochpolitiker/kommunchefermellanKontaktfrekvenser4.10Tabell
kontaktlndexvärden. Ingenmedborgare. ärenskilda

iså med 200likadagligenkontaktvärdet gott ärsom

medhar du kontaktoftaenkätfråga lyder: Hurfått besvaraharSvarspersonerna somen
vecka","Varjedag","Isvarsalternativ:och med fem varjemedborgare settenskilda stort

harIndexvärdena"Sällan/ aldrig".âret"gångermånad", "En eller"Varje samtett ompar
frågapolitikerna ivärdet "4" i ägnatexempelvissåpå vis motsvarar attkonstruerats att

medborgare.kontakter medår åtfyra dagargenomsnitt per
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Det tycks, vi får tabellentro mindre länet destoom att ärovan, som om
fler kontakter mellan medborgare och politiker. Bland försökslänen detär
Gotland och Kalmar har flest kontakter, medan Västra Götalandsom
parkerar sig sist vad gäller politikernas kontakter med medborgarna.
Västra Götaland noterade den lägstaäven noteringen för joumalistkon-
taktema. Preliminärt politikerna de mindre länen, Kalmar ochsynes
Gotland, ha något kontakter medtätare medborgarna vad gäller iän som
de två storlänen.

kommunchefssidanPå det emellertid förhålla sig Härtvärtom. ärsynes
överlägsnade två storlänen långt Kalmar län i denna kontakttyp. Mitt

material inget på frågan varför det förhåller sig så.ger svar

4.3 Kontaktmönster sammanfattade

Vi har i detta kapitel undersökt kontaktfrekvenser i 11 olika kontakttyper i
försöks- och referenslänen. Vi har därmed fått färsk indikator på huren

omfattande kontaktfrekvenserna i de olika länen och iär olika katego-pass
rier politiker och kommunchefer. Undersökningens resultat visar påav
kontaktfrekvensemas omfattning, inte hur de förändrats tid.övermen om
Det först i nästkommandeär utvärderingen vi kanetapp någotsägaav som

kontaktfrekvensemas förändringar. De viktigaste resultaten under-om av
sökningen kan sammanfattas i följande punkter:

Skånes politiker och i någon mån kommunchefemaäven0 sig,uppger
i jämförelse med övriga försökslän, ha flest kontakter med tjänstemän
på centrala myndigheter.
Politikers och kommunchefers kontaktfrekvenser med företrädare0 för
länsstyrelsen sporadiska iär samtliga försökslän. Gotlands län utgör
här delvis undantag där politikernas länsstyrelsekontakterett flerär än
i de övriga försökslänen. Bland referenslänentre får Västerbottens län

siffra i nivå med Gotlands. Politiker i kommunersmå sig haen uppger
fler kontakter med länsstyrelsen jämfört med politiker i städer.större
Politikerna i de fyra försökslänen sig ha betydligt fler kontakter0 uppger
inom kommunlandskapet vad falletän i de två referenslänen.ärsom

mellankommunalaDe kontakterna alltså betydligt fler iär försökslä-
i referenslänen ochän särskilt kontaktutbyte finnas istortnen synes

Västra Götalands län.
Kontaktutbytet mellan olika län förhållandevis litet.är Skillnaden0
mellan länen i detta avseendeär mycket liten.
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kommunchefemas kontakter företagoch med privataPolitikernas är0
försökslänen utbyte,frekventa i referenslänen. Mestbetydligt i änmer

kommunchefer, finns län.bland politiker och i Kalmarbåde
journalisterdemokratikontaktema, kontakter medgäller de s.k.detNär0

de mindrehögre kontaktfrekvenser imedborgarerespektive noteras
värden vadHalland iKalmar, Gotland och län. Lägstlänen än större

finns Götaland.medborgarkontaktema i Västragäller
kontaktfrekvenser lägre vadbetydligtGenerellt kvinnors änärsett0

medskillnader finns i kontakterför Särskiltgäller nä-män. storasom
sig ha dubbelt såi genomsnittringslivsföreträdare. Män nästanuppger

privata företag jämfört med kvinnor.kontakter medmånga

ochsammanfattning politikeralltså hurOvanstående punkter är aven
aktörer.bedömt sitt kontaktutbyte med andra Dekommunchefer själva

svåramellan län och mellan olika politikergrupperskillnadernanoterade är
orsakssamband.olikaomöjligt någontingförklara. Det sägaär attatt om

i fångasitt värde den dels kanRedovisningen har största att nyaupp
underlag förfortsättningen och den dels bildarfrågeställningar inför att en

kontaktfrekvenser ochi mellan dennaförändringaranalys etapp ett enav
följande två.etapp
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Slutsatser5

Inledning5.1

försöksverksamhetens första tid hargenomförda utvärderingenDen av
uppmärksamhet huvudfrågor:riktat mot sex

regionfrågan i stort
framväxtprocesserförsöksverksamhetens

försöksverksamhetstatsmaktens motiv för driva reformarbetetatt som
regiondemokratiska förhållanden
decentraliserings- samt

försöksarbetetsamordningsaspekter på

bör först och främst de slutsatserDet sägas äratt presenterats pre-som
liminära. Försöksverksamheten har tid och detpågått endast under korten

tidigt stadium svårt klarlägga mellan reform-på så relationernaär attett
insats och faktiskt utfall. tidig utvärdering har dock det värdet denEn att

intresse fåkan fokusera utvärderarens förhållanden bör störremot som
uppmärksamhet i nästkommande undersökningen. Slutsatsemaetapp av

alltså inte i första hand riktgivare för de kommande reform-bör ses, som
utvärderingsarbetet.insatserna, riktgivare för det fortsattautan snarare som

Försökens första tid5.2 slutsatser-

och regeringens försöksverksamheten delsRiksdagens mål med är att
metoder för den regionala verksamheten starkarepröva attnya ge en

demokratisk förankring, dels bidra till bättre samordning och därmeden
effektivare utnyttjande de finns i region.bidra till ett av resurser som en

huvudresultaten denna första utvärderingsetapp kanjagOm summerar av
uttryckt, dra följande slutsats: örsöksverksamheten hit-jag, distinkt F synes
samordningssträvandena och verksamttills ha länspolitikengivit i ett nytt

vad gäller deinnehåll. illtron bland ledande länsaktörer mycketT är stor
nybildade samordningspotential. försökens demo-regionorganens För
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kratimål stark.tilltron lika Om betraktarinte försökenvi medbor-är ettur
framkommergardemokratiskt perspektiv istället tveksamhet ochstor

skepsis utvärderingsmaterial.i mitt
det följande kommerI jag resultaten besvara deatt attsummera genom

frågeställningar presenterades i kapitel ett.som

Fråga Varför har regionfråga ånyo placerats dag-en
ordningen svensk politik underi 1990-talet

mitt material framkommer åtminstoneI fyra förklaringar till varför region-
frågan hamnat på den politiska dagordningen: forsta förklaringEn är att
det finns ökande sakpolitiskt behov organisera politik regionalett attav
nivå. Enligt materialeti antalet samhällsuppgifterutsagoma anses som

ellervarken kommuner centralstat klarar hantera ha ökat under deattav
decennierna. Regionfrågan korresponderar alltså till ökandesenaste ett

behov politiska lösningar på regional nivå. För det andra region-av anses
frågan också uttryck för samhällets ökande internationalisering.ettvara
Huvuddelen de intervjuade hävdar EU-integrationen och detattav
svenska EU-medlemsskapet har varit viktiga i sammanhanget. En tredje
faktor handlar strävandena stärka demokrativärdena i politiken.att Iom
materialet finns emellertid viss demokratiskepsis representerad.typen av
Långt ifrån alla kommunpolitiker betraktar regionfrågan särskiltettsom
utpräglat demokratiprojekt.

Slutligen bör konstateras den svenska regionfrågan bäratt en suve-
ränitetspolitisk konflikt mellan statliga och regionkommunala intressen.

regionkommunalaDe intressena vill öka sitt inflytande traditionelltöver
statliga uppgifter regional utveckling, miljöpolitik och arbetsmark-som
nadsfrågor. Utvärderingen har i denna del fast uppmärksamheten på en
suveränitetspolitisk konflikt mellan och regionkommunala intressen. Istat
det fortsatta utvärderingsarbetet bör denna konflikt få fortsatt stor upp-
märksamhet. gällerDet inte minst frågan hur arbetet med de s.k.om
regionala tillväxtavtalen utvecklar sig i respektive försöks- och refe-
renslän. tillväxtavtalenHar lett till skärpning konflikten eller har deen av
fört med sig samarbetsorienterad relation mellan och kommunalstaten ny
självstyrelse
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försöksverksamhetensFråga framväxiprocesserHur ser
ut

frågan hur försöksverksamhetens fram-harutvärderingensI etapp ett om
relativt Beskrivningensig fåttgestaltatväxtprocesser ett stort utrymme. av

fåframväxtprocesser har tjänat syftet framförsöksverksamhetens att ett
den fortsatta det fram-ingångsvärden inför utvärderingen. Avantal som

förhållanden uppmärksam-del det särskilt börkommit i denna är tre som
försöksverksamhetemas framväxtprocesser påvi betraktarOm ettmas:

för det första, de politiskaplan kan vi, dra slutsatsenövergripande att
återkommandeframträdande roll i samtliga fyra län.partierna haft Etten

intervjuer har varit ägf regionproces-under mina partiernauttryck att
framträdande roll har partierna haft i de två storlänen,särskiltEnsema.

försöksverksamheten i hög gradoch Gotlandi Kalmar äräven enmen
politiska partierna.affär för de

innehöll framväxtprocessen i såväl Skånedet andra VästraFör som
betydelsefull konfliktdimension mellan det kommunalaGötaland en

intresse företräds regionen och dess direktvaldaintresset och det som av
förför kommunförbunden i försökslänen varnadefullmäktige. Företrädare

överkommunrisk i samband med debatten skulle väljas.k. ettmanomen
fram Slutligenfullmäktige eller gå med regionförbund. hardirektvalt ett

delvis med undantag Götaland, känne-framväxtprocessema, Västraav
grundkonflikt med länsstyrelsen. Konflikten har undertecknats av en

kringfrågor överföringen kompetens inom deframväxtprocessen rört av
regionala omfattassakområden, främst det utvecklingsansvaret, som av

försöksverksamheten.
utvärderingen kommer fortsatt uppmärksam-fortsattaDen att storge

de politiska driva ochförhållanden. partierna fortsatthet dessa Har att
relationerna och regionor-försöksarbetet har mellan kommunerHuräga

de fortsatta försöken Och samarbeteförändrats i har regionorganensgan
försökensförändrats under fortsättningmed länsstyrelsen

Fråga anförs från sida förVilka statsmaktensmotiveringar
försöksverksamhetatt starta

till denna fråga i delavsnitt se nedan,ska återkomma sistaJag rapportens
avsnitt 5.3..
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Fråga På vilka försökslänenarbetar med förstärkasätt att
den demokratiska förankringen det regionalaav
utvecklingsarbetet

Demokratiaspektema utvärderingens enskilt viktigaste frågautgör sett
och jag har i demokratiavsnittet diskuterat dessa i huvudperspektiv:tre

förstaFör det finns det inslag målrationell ochett av en
leveransorienterad demokrati i försöksarbetet. Region- ochsyn
länspolitikens demokratiska legitimitet enligt detta perspektivär
avhängigt i vilken grad olika medborgerliga behov sysselsättning, god
miljö, infrastruktur, service kan tillgodoses. finnsDetta särskiltsynsätt
starkt företrätt bland länsstyrelseföreträdare, jag likartademötermen
perspektiv i politikerkåren. Demokratidebatten i Skåne ochäven Västra
Götaland tillhar detta åtminstone delvis präglats leveranstänkande iettav
så många pekat på sjukvårdens ekonomiska underskottmotto att att
riskerar överflygla försökens demokratiambitioner i Fördjupasatt stort.
sjukvårdskrisen uppstår legitimitetskris för det demokratiska systemeten
i sin helhet.

detFör andra har demokratiambitionema, från framväxtprocessema
och vidare framåt, varit starkt orienterad partibaserat partiernamot ett

ha "ägt framväxtprocessen ochsägs representativt demokratiperspektiv.
Företrädama för detta perspektiv har det regionala utvecklings-ansett att
arbetet och andra regionpolitiska frågor bör samlas under politisktett styre

baseras på antingen direkta eller indirekta val i regionen självt. Det ärsom
detta perspektiv den demokratiska kärnan i hela försöksrefor-utgörsom

försökslänenI den uttalade ambitionen byggaär attmen. upp en represen-
tativ formelloch demokratikäma sedan kan kompletteras med andrasom

perspektiv och experiment. Valdeltagandet i de två storlänentyper av nya
ledde emellertid inte till väljarna gick till valumoma i utsträck-att större
ning vad fallet i övriga Sverige.än som var

det tredje har försökslän,För samtliga kanske tydligast i Kalmaränom
län, utvecklat rad demokratiska experiment med inriktning mot atten en
betona dialog, kommunikation och processtänkande. har i förstaDet hand
handlat igångsätta dialog med kommunerna i länet idésemina-attom en
rier, kommunbesök, beredningsorgan finnaosv, samtals-attgemensamma
fora med näringslivsintressen och hitta kommunikations- ochatt en
förankringsform arbetet med de regionala utvecklingsprogrammen.runt

Till detta bör också läggas slutsats rörande det medborgardemokra-en
tiska innehållet i försöken. Ett problemområde handlar nämligenstort om
hur medborgarnas deltagande och inflytande ska utvecklas i de regionpoli-
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Ävenförsökslänen. finns ambitio-dettiska beslutsprocessema i storaom
försökens riktigtintervjupersonernade flesta detta ärattavner menar
kommunchefer ienkätmaterial visar ochMitt politikersvårighet. attstora

medborgarnasförsöken kommer förbättrainteförsökslänen tror att att
undersökningardet förhöll tidigare. Andrajämfört med hur siginflytande

blandokunskap gäller regionfrågorpåfallande vadvisar också storen
finns uttalade ambitioner iförsökslänen alltså mångamedborgarna. I

synnerligen svårbe-i realiteten detdeltagardemokratisk riktning är ettmen
område.arbetat

demokratifråga jämställdhetspolitiskahandlar olikaavslutandeEn om
jämställdhetspolitiskalångt visat detUtvärderingen har såaspekter. att

linda. finnsregionorganen i sinför de Detarbetet inom ännu ärramen nya
flera demledande företrädare för regionorganensamtal medi mina ärav

ambition stärkamedvetenhet och uttaladstarkkvinnor även attenen
olika järn-försöksarbetet. undersökningjämställdhetsperspektivet i Min av

relativt kvinnorepresentation i depå godställdhetsaspekter visar en
Även tjänste-organisationsenhetema i försökslänen. påvaldaformellt

försökslänenledande befattningar i någotfinns kvinnor påmannasidan
länspolitiska sammanhang. Utvärderingen haralltid gäller iintesom

kapitel visatkontaktfrekvensundersökningen 4,för sedock, inom ramen
jämförtpolitikerna har mindre utvecklat kontaktnätkvinnligade ettatt

skillnader finns manliga och kvinnligamellanSärskiltmed männen. stora
näringslivsföreträdare. denna aspektmedpolitikers kontakter Nu är en

kopplade tilli försökslänen och inte direktdel situationenallmän avmer
utvecklats här.organiseringden somnya

mellanpåverkas makt- och resursberoendenFråga Hur
nivåer till följd försöksverksam-olika politiska av

heten

regionorganenkommunrelationerna kanmedvi börjarOm sägas att
dialogorienteradeetablera konstruktiva ochföresatsenlyckats med att

kommunpolitikema ocksåhuvudsakmed kommunerna. Irelationer är
Särskilttill regionorganens verksamheter.positivt inställdaförsiktigt

finns dockkommunpolitikema län.del i Kalmar Detpositiva i denna är
Götalandsgrundbild och ipositiva det främst Västraundantag från den är

proble-mellan kommuner och regionorganrelationernalän synessom
kontaktfrekvens-konfliktladdade. viktigt resultatoch Ettmatiska av

samarbeteförsökslänen har betydligtundersökningen tätareär ettatt
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jämförtmellan kommuner situationenmed i de två referenslänen. Kon-
mellantaktutbytet kommuner särskilt i Götalandsär Västra län ochstort

jag vi i den fortsatta försöksverksamheten kommertror att att typerse nya
interkommunala samarbetsformer i försökslänen.av
Regionorganens relationer med den centrala statsmakten har, olikaur

synvinklar, varit konfliktladdade. Företrädare för regionorganen har upp-
levt Regeringskansliet splittrat och i vissa delar hindrande förävensom
försöksarbetet. Tongångama i denna del blir dock optimistiska ettmer om

långsiktigt tidsperspektiv anläggs. Intervjupersonema uppfattar imer
konflikternaallmänhet kommer minska avlösasoch ökandeatt att ettav

och ömsesidigt beroende mellan centralstat och region. Arbetet med och
genomförandet de s.k. tillväxtavtalen kan dock, enligt del iav en personer
intervjumaterialet, leda till slitningar mellan regionorgan och central-nya
stat.

tredje relationsaspektenDen gällde internationalise-regionorganens
Regionorganens ambitioner härring. högt ställda vad gäller deltagandeär i

olika gränsregionala aktiviteter, deltagande i EU-politiken i mark-samt
nadsföringsaktiviteter utomlands. Det dock tydligt dessa ambitionerär att

inte fått starkare praktiskt politisktännu genomslag. faktiskaDetett
kontaktskapandet på den internationella koncentreradarenan synes vara
till relativt liten tjänstemän och toppolitiker i försökslänen.en grupp
Regionpolitikemas kontakter utomlands totalt mycket sporadiska,är sett
vilket intryck internationaliseringsaspektema i mycketatt ännuger av
befinner sig i sin linda.

Utvärderingen har i denna del fråga fäst5 uppmärksamhet på att
kommunernas företrädare har mycket varierat perspektiv på de nybil-ett
dade regionorganen. En del kommunsegment, bland de kom-störret.ex.

generellt positiva till regionorganensär arbete jämförtsettmunerna, mer
exempelvismed glesbygdskommunema. Västra Götalands län har det mest

mångfacetterade kommunlandskapet i dessa avseenden och den fortsatta
utvärderingen bör innehålla fördjupad analys hur kommunerna ien av
försökslänen mobiliserar politisk kraft för inflytande på deutövaatt
nybildade regionorganen.

Fråga har grundförutsättningarnaHur för regional
samordning förändrats till följd försöks-av
verksamheten

det iTrots respektive försökslän finns historiska traditioner bär påatt som
betydande inomwregionala konflikter visar utvärderingen så här långt på
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viktiga inför de nybildadetillförsikt bland politiska aktörermycket storen
kraftsamlingspotential. Relativtochsamordnings-regionorganens stort

för demokrativärdena, hari nivå med insatserna stärkaarbete, kanske att
organisation verksamhet för närings-ochbyggaägnats att en ny en ny

med delregionutvecklingsfrågoma. Intervjupersonemaochlivs- en
under försökens tid attitydför-det redan första skettundantag säger att en

ipolitiska aktörer i länet. mentala kartorna harändring olika Debland
finnsförsöksverksamheten och det fleraavseenden påverkatsdessa av

hävdar intresset för regional kraft-intervjumaterialetiröster attsom
Huvudförklaringensamarbete ökat kraftigt under år.samling och ärsenare

inneburit fora,försöksverksamheten Nyasorts nystart.att orga-en nya
introducerats bidragit till föraarbetssätt har ochnisationer och attnya

i konstellationer.länsaktörema nyasamman

Försöksverksamhet politisk5.3 som

reformstrategi
huvudsak två motiveringar bakom regeringens strategifanns iDet att

regionfrågan försöksverksamhet:refonnarbetet i just detbedriva Försom
oenighet mellanrelativt reformens innehållförsta rådde stor tungaom

modeller landstingfrämst mellan de företräddesintressen, som av re-
också mellan kommunala intresset ochlänsstyrelser, detspektive men

Försöksverksamheten tänkt få visa vilken modelllandstingen. är att
ville själva fåföredra. det andra regeringen låta länenFörär att varasom

underifrån. ansågsfå reformen så Detdrivande, dvs. säga växaatt attatt
i inledningsskede påtvinga något län vissmeningsfulltinte ettatt en

försökslän deintresse för få bli från fler länmodell. fannsDet änatt som
relativt fåordig detutvalda. regeringentill slut blev Intressant närär äratt

Gotlandmotivera varför det blev Kalmar,just Skåne,gäller närmareatt
Götalands län skulle ingå i försöken.och Västra som

frågor: tid bidra-uppstår då två försökens förstautvärderaren HarFör
kring vilken föredra Och harkonsensus modelltill skapagit är attatt som

regionlandskapet fram frågor och perspektivsvenskadet i det växtute nya
pågåttunder tid försökenden

har, visats i denna skapat ökandeFörsökens första tid rapport,som en
förmellan det kommunala och företrädareintressetgrad konsensus enav

Överfolkstyre. hela Sverige harökat regionalt isatsning på settstort
väckts för samarbetet mellansamarbetsinitiativ stärkaolikartade att

referenslänen, unika ilandsting. de båda knappastkommuner och I ärsom
ochhar nybildade organisationer Västerbottenrådetavseende,detta n-

för utveckla regionpolitiskti Halland ökatattstartats ett samar-gruppen
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Ävenbete i respektive försökslänenlän. i med delänsynes, om en un-
dantag, relationerna mellan kommuner och nybildade regionorgan ha
kommit präglas konsensus. Den tidigare debatten region-att attav om

skulle bli till överkommun eller överrock visavi kom-sortsorganen en
har, åtminstone tillfälligtvis, tystnat.munerna

inskjutna uttrycket åtminstoneDet tillfälligtvis speglar osäkerheten
från min sida hur länge denna konsensus kommer Det finnsatt vara.
traditioner i respektive försökslän utom då Gotland starka mellan-av
kommunala konflikter och jag har i föregående kapitel hävdatett att

kommerkommunerna sannolikt mobilisera politiska i syfteatt attresurser
påverka regionfullmäktige/regionstyrelse. gällerDetta särskilt Skåne och

GötalandVästra har mångfacetterat kommunlandskap. På kort siktettsom
råder alltså i denna del konsensus, långsiktigt betraktat kan vimen mer
sannolikt förvänta olika konflikter i mellan regionorgantyper mötetoss av
och olika kommunkoalitioner i försökslänen.typer av

andra konfliktrelationen iDen samband försökensmed framväxtpro-
fanns mellan länsstyrelsen och de framväxande regionorganen.cesser

Denna konflikt finns delvis fortfarande kvar, det dockmen synes som om
relationerna här går i riktning ökande konsensus. Efter det försöks-mot att
verksamheten igång och kompetens- och resursöverföringen frånsatts att
länsstyrelsen genomförts har relationerna undan för undan blivit mer
pragmatiska och dialogorienterade. Länsstyrelsens legitimitet som sam-
ordnare det regionpolitiska arbetet mellan kommuner, näringsliv ochav
organisationsintressen har sjunkit försöksläneni och istället har det nybil-
dade regionorganen vunnit tilltro sådan samordnare. Om sedansom man
lyckas i denna roll återstår och jag vill gång påpekaatt ännyvunna se en
osäkerheten i dessa slutsatser. nybildadeDe regionorganens stärkta legiti-
mitet kan komma urholkas exempelvis kommuner och näringslivatt om
inte några tydliga resultat det regionala utvecklingsarbetet. Denser av

tilltilltron regionorganens samordningspotential kan lätt leda in istora ett
förväntningamas missnöje inte ganska snabbt kan effektersorts om man se

utvecklingsarbetet.av
Avslutningsvis vill jag diskutera försökens första tid utifrån de pers-

pektiv på försöksverksamhet presenterades i det första kapitlet. Isom
forskningslitteraturen har det varit vanligt karakterisera försöksverk-att
samhet i fyra huvudperspektiv:

försöksverksamhet politisk styrningsom-
försöksverksamhet innovationsstrategisom-
försöksverksamhet ideologi samtsom-
försöksverksamhet symbol.som-
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inslag styrningsperspektiv i denbetydandefinns naturligtvisDet ett ettav
regionalReformarbetetförsöksverksamheten. medaktuella sam-en ny

försö-oförutsägbart underkomplicerat och och redanhällsorganisation är
kommandeerfarenheter inforantal viktiga vunnitsförsta tid harkens ett

axplockmedframgår, vi nöjerrefonnarbete. dennaAv ettrapport om oss
verksamtochsamordningssträvandena fåttiakttagelser, ett nyttattav

medborgar-innehåller svårigheterdemokratifrågomainnehåll, att ur
fördjupats imellan kommuner och landstingsamarbetsytomasynpunkt, att

utvecklatmindrekvinnliga politiker harbåda referenslänen,attde ett
frågor jämfört med manligai regionalakontaktnät osv.

utnyttja försöksverksamhetnackdelen medDen styr-attstora som
aktören,i drivandeligger, enligt min mening, den politisktningsstrategi att

politisk drivkraft underriksdag, abdikerarfallet regering ochi det här som
hävdarfinns flera intervjupersonerförsöken pågår.den tid Det attsom

åstadkommaområdet. Vad regeringenpolitik pâ villregeringen saknar
sig. riksdagstrycketförsöksreformen, har del frågat Vi kanmed uren

regeringen villförsöksverksamhetinledabakom beslutet notera attatt
effektivförankringen och åstadkommademokratiskafördjupa den en

vilket sak-utvecklingsresursema. ide regionala Mensamordning av
intervjupersonerna frågat sig.syfte, har någrapolitiskt av

ställda inomförsökslän däremot ambitionerna högtrespektiveiUte är
infrastrukturpla-gäller näringslivsfrågor,politiska sakområden. Detolika

kollektivtrafik mycket vill jag ikulturpolitik, miljöfrågor, Inering, etc.
försöksverksamhetensammanhang taladetta innovations-som enom

experimentverkstäder inomförsökslänen vidhar liknatNågrastrategi.
avseendenoch upplever detta i mångaolika områden jag äratt ennog

försöks-och stycken präglasmetafor. sker mycket itäckande Det stora
Företrädare för deoch nytänkande.långt både entusiasmarbetet så av

sig och villde har omvärldens påregionorganen kännernybildade ögonatt
detför uttryckerföreträdarna regionorganenvisa resultat. Enpå av

följande sätt:

från alla håll.granskade Kommuner, regering,Vi är
för-forskare och så frånlänsstyrelse, ni PARK. Det

stundtals blir det pressande. villpliktigar och Vi visa
upplever någotkan och pionjärervi viatt oss som av

för tid.en ny

innovations-försöksverksamhetenfungerar alltsåI mycket sortsensom
i för-också inslag ideologiska komponenterfinns dockstrategi. Det av

försökslänenförknippat med tänkande isöksarbetet. i mycketDetta är ett
självständigt ochsjälvtilliten, relativtutveckla den regionala dvs attattom

för regionens bästa.nivån utforma politikoberoende den centrala enav
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Det talas mycket denstärka regionala identiteten eller samhörighe-attom
på starkt sociokulturellt kapital regionalten satsa kultur,samt att ett

arkitektur, konst, matkultur osv. I mycket handlar detta profileraattom
regionala särdrag, hävda den regionens alldeles specifika förut-att egna
sättningar driva regionalt utvecklingsarbete. dettaJagatt tror att represen-

inågot svensk regionpolitik under 1990-talet. har kortterar nytt Det sagt
blivit viktigt framhäva den regionens alldeles specifika värde-att egna
ringsmönster. villJag detta gäller samtliga försökslän,säga medatt änom
något olikartad inriktning och intensitet.

Inslagen symbolpolitik, dvs undvika handlaatt att reto-av men genom
rik och försökautspel illusion svår fånga iäratt attge en av agera, upp
detta tidiga skede försöksverksamheten. Försökslänen har lagt fast sinaav
politiska ambitioner i olikamängd programdokument och det forären
tidigt någon värdering i vilken grad dessa ambitioner kunnatatt ge av
förverkligas i praktisk politik.



SOU 1999: l 03 119Regionreform försökpå

Bilagor

Intervjupersoner
Intervjufrågor inledande intervjuomgång-
Enkätformulär till kommunpolitiker
Litteraturförteckning





SOU 1999:103 försök 121Regionreform på

Intervjupersoner

Gotlands län
Björklund,Jan länsråd, Länsstyrelsen i Gotlands län

Klintbom,Hans c, kommunstyrelsen, Gotlands kommun
Lundgren, kommunstyrelsen,Jan s, Gotlands kommun

Johan Träff, kommundirektör, Gotlands kommun

Skåne län
Ahlfrid, direktör,Jan-Inge Kommunförbundet Skåne

Kerstin Hardenstedt, ordf. i förbundsstyrelsens, Regionförbundet i Skåne
Stefan Müschler, verkställande direktör, Sydsvenska handelskammaren
Lise-Lotte Reiter, länsöverdirektör, Länsstyrelsen i Skåne län
Monika direktör,Yngvesson, Regional utveckling, Region Skåne

Kalmar län
Håkan Brynielsson, regiondirektör, Regionförbundet i Kalmar län
Sten Franzén, sekr. i styrelse fullmäktige,och Regionförbundet i Kalmar län
Ulf Fämhök, länsråd, Länsstyrelsen i Kalmar län

Kaliff,Roger s, ordf. i regionstyrelsen, Regionförbundet i Kalmar län
Bengt Johansson, c, regionstyrelsen, Regionförbundet i Kalmar län

Västra Götalands län
Göran länsöverdirektör,Bengtsson, Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Magdalena Hoffman, direktör, Kommunförbundet Skaraborg
Lars Roslund, regiondirektör, Västra Götalandsregionen
Cecilia Widegren, ordf. im, regionsstyrelsen, Västra Götalandsregionen

Hallands län
Stanley Brodén, landstingsdirektör, Hallands läns landsting
Lars-Erik direktör,Lorentzon, Kommunförbundet Halland

Österberg,Erik länsråd, länsstyrelsen i Hallands län

Västerbottens län
Jan-Erik Lundberg, direktör, Kommunförbundet Västerbotten
Tore Löwstedt, landstingsdirektör, Västerbottens läns landsting

Theolin,Göran länsråd, Länsstyrelsen Västerbottens län
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Intervjufrågor inledande intervjuomgång-

Presentationsfråga.

Intervjupersonens personliga bakgrund:0

hur han/hon hamnade på denna position0

utbildningsbakgrund och erfarenheter i övrigt0

2. Regionalisering reflexioner kring regionfrågan i stort.-

Varför har specifik regionfråga placerats på den politiska dagord-0 en
ningen

Beror detta vi under det decennietatt ökandesenaste0 regio-sett en
nalisering i samhällslivet, dvs fler samhällsuppgifter och funktioneratt
kräver åtgärder och politisk organisering på regional nivå eller regi-är
onfrågan placerad dagordningenpå andra skäl EU-frågan, stor-av
stadspolitik, symbolpolitik

Vilka politiska aktörer har varit drivande i den svenska region-0 mest
frågan

Vilka synpunkter finns på de utredningar och reformförslag tagitssom
fram i regionfrågan under 1990-talet

Frågor3. territorialitet:om

Vilken betydelse har geografisk avgränsning och indelning för det0
politiska arbetet idag

Är platsidentifikation dvs identitet med visst geografiskt0 etten om--
råde landskap, stad, kvarter politisk faktor fått ökande bety-en som
delse under årsenare
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identitet i betydelse för detlän harspecifikFinns det någon somx0
specifikt värderings-det råderpolitiska arbetet Kan säga att ettman

dess politiskaoch i arbetei länoch kultunnönster x

län i Sverigeför mångaHar0

framväxtprocesser.4. Försökens

försökslänlän blevidén och initiativetbakgrund hadeVilken att x0

till fråganbetecknas initiativtagareaktörer kanVilka politiska omsom0
försökslänbliatt

rollpolitiska partiernasde-
betydelseroll ochrespektive kommunernaslandstingets-

fråganlandshövdingens uppfattning ilänsstyrelsens/-

rollenskilda personers-

skulle imotiv för län ingåochVilka uttalade attargument angavs x0
försöksverksamheten

deltagandeutnyttjades for framorganisationsfonner drivaVilka ettatt0
försökeni

förhandlingskonflikter fanns initiativfasen han-under HurVilka ev.0
konflikternateras

Frågor demokrati5. om

villkor och be-rörande regiondemokratinsAttitydervi idagVar står0
tydelse idag.

rollregionalapartiernas-
fördeltagande/kontrollmöjligheter, intressemedborgarnas-

länspolitik
regionala betydelse idagmassmediemas-
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På vilka kommer försöksverksamhetensätt innebära stärkta demo-att0
krativärden Vilken demokratisk förankring medborgares, partiets,
folkrörelsers och medias roll arbetet medges

de regionala utvecklingsprogrammen-
RTI-planeringen-
kulturstödsfordelningen-

På vilka kommer politikerrollen förändras i länspolitikensätt att0
Vilka politikertyper kommunalpolitiker, landstingspolitiker, rikspo--
litiker, näringslivspolitiker, kulturpolitiker kommer domi-etc etc att

i den regionpolitikennera nya

På vilka kommer partidiplomatin, dvssätt partiernas och politiker-0
internationella kontakter påverkas försöksverksamhetenattnas av

Vilka blir effekterna länsstyrelsemas styrelser avvecklasatt0 av

Jämställdhet vilka jämställdhetspolitiska strategier finns0 -

6. Decentralisering

upplever,Hur generellt, de regionala aktörerna relationerna med0 mer
den centralstatliga nivån i de studerade länen Upplevs kontakterna

stödjande eller hindrande, ömsesidiga eller ensidigasom

kanHur den centrala statsmaktens dvs främst regering och centrala0
sektorsmyndigheter betydelse, i regler och stöd, beskrivasterrnema
vad gäller länens arbeten med

de regionala utvecklingsprogrammen/stödforrnema
RTI-planeringen-
kulturstödsfördelningen
det internationella kontaktarbetet

försökslänenHar lyckats finna fungerande arbetsdelning mellan0 en
centralstatlig styrning och försökslänens ökande autonomi inom de
områden omfattas forsöksverksamhetensom av

Hur har denna renodling hanterats vad gäller relationen till läns-0
styrelsen
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regionorganen kontakt- ochutvecklatdePå vilka harsätt samar-nya0
tjänstemannaplan ochgäller både påpåbetsformer med kommunerna

i med de regi-involverade arbetetkommunernapolitikerplan Hur är
kulturstödsfordel-RTI-planeringen,utvecklingsprogrammen,onala

internationella kontaktarbetetdetochningen

Samordning7.

för samord-respektive läns grundförutsättningarkartläggningEn av0
för-problemsyn,ska historiska traditioner,ningssträvandena göras

samarbetskli-projektorganisationer. Upplever Duhandlingskultur,
konstruktivt,positivt ochaktörernamellan de viktigastematet som

löses kon-konfliktpunktema i samarbetet Hurviktigastedevilka är
flikter

grundförutsättningar för-generellt betraktat, har dessavilkaPå sätt,0
försöksverksamhetenföljdtilländrats av

region-mellan näringsliv och dekontakternaHur nyaarrangeras0
i det regio-medverkar näringslivsföreträdamavilkaPåorganen sätt

internationellaiRTI-planeringen och detutvecklingsarbetet,nala
kommunernassamordnas näringspolitiken mellankontaktarbetet Hur

i länenoch andra näringslivsorgannäringslivskontor, ALMI

samordningssträvandenaföljande iroll spelarVilken organ0

högskolan/universitet-
sociala rörelserfack, miljö, jordbruk,intresseorganisationer-

regionala betydelse i sammanhangetsjukvårdens-

samarbeten medkontakterolika gränsregionalahanterasvilkaPå sätt0
kontaktarbetetdet internationellaoch samordningandra län av

ledaförsöksverksamhetenvilka kanSummerande fråga: På sätt antas0
till nyöppnaderesurshushållning, effektivitet ochregionaltill bättreen

arbetetregionpolitiskai detresurser
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Enkätfonnulär kommunpolitikertill

Vilket år föddDuär
........................ ....

Vilket-politiskt parti företräderDt-i ...v .......

Lkommunstyrglsenet-sjzpragthasr3.

OrdföranäeE "
E3 ardförazideVice

, 9

Suppiegrgt/Ersiâittare

lx-uvarxztndeuppdragditt i
.

komtêiiunstyreisen "
Tidptgnkt: .............. .......... ......

Apolitisk-ådittVilket år fick fçsçsça .
uppdrag ...... ................................ ..

uppdrag. lpågpt RgcgidñföröisxldetHa; inom Skånei
jD JA

.
.ja, vilket/vilkaange ................. ...... ........

Hárl någol 1länsnivåDu iánnatzuag på landsting,
komrriuxiförbundlänsstyrelse, ietc län
Dj JA NEJ

f..............
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förändrats.har tekniskaEnkätformulärets skälOBS lay-out av

TEXTHUVUD:
påståenden.nedanstående Utgångspunkten följande:tillTa ställning är
påregionfråga i svenskden politiska dagordningenhar placeratsEn

Regionfrågan bildandethar bl.a. resulterat i1990-talet.politik under av
försöksverksamhetSkåne län i medGötalandsrespektive Västra samt en

Skåne, Kalmar, Gotland och isamhällsorganisation iregionalen ny
GötalandVästra

påstående alternativ ligger Dindet närmastVälj för varje egensom
åsikt:

svarsalternativ:Följande

D heltInstämmer
D iInstämmer stort sett
D åsiktI motsattstort sett
D åsiktHelt motsatt
D åsikt/VetIngen

beror påregionfråga placerats på den politiska dagordningenAtt atten
ellersamhällsproblem inte åtgärdas lösasfrågor och kanalltfler politiska

centralstaten i Stockholm eller primärkommuner.varken avav

dagordningen berorregionfråga placerats på den politiskaAtt en
besparingar i den offentliga sektorn.effektivitet ochökande krav på

åstadkomma ökaduttryck for politisk viljaRegionfrågan är ett atten
medborgarinflytande i svenskt samhällsliv.demokrati och

Sverige.finns län iuttryck för det för mångaRegionfrågan är ett att

för internationalisering, dvsRegionfrågan uttryck ökandeär attett en
sammanlänkad med internationellapolitik kommit bli alltmersvensk att

problem.frågor och

medkommun i hög grad varit delaktig i arbetetupplever vårJag attatt
Regionförbundets organisation och verksamhet.bygga upp
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uppleverJag de synpunkter hittillsvår kommun fört fram tillatt
Regionförbundet också beaktats på tillfredsställandeett sätt.

Jag upplever Regionförbundet tagit hänsyn till vår kommunsatt
synpunkter i samband framtagandetmed regionalt utvecklings-ettav

för Skåne.rogram

upplever RegionförbundetJag tagit hänsyn till kommunsvåratt syn-
unkter i samband med arbetet med RTL-planeringen regional transport
infrastruktur.

den10. Jag enskilde medborgaren kommer fåtror att störreatt ett
inflytande Region Skånes politik jämfört med de fornaöver Lands-över
ingens politik.

11. Jag Region Skåne kommer kunna bedriva effektivtror att att en
näringslivspolitik i Skåne.

12. Jag Region Skåne har goda förutsättningar samla länetstror att att
kommuner i regionpolitik förhela Skåne län.en gemensam

13. Jag Region Skåne kommer bättre lämpadtror att änatt vara
Länsstyrelsen för länets regionala utvecklingsarbete.att ansvara

risk i14 Jag Region Skåne kommer bli överkommunatt att sortsser en en
får för mycket makt primärkommunema i länet.gentemotsom

tycker det15. Jag viktigt Länsstyrelsen i framtiden harär att även en
inflytelserik position i länspolitiken.

tycker16. Jag borttagandet länsstyrelsens lekmannastyrelse dåligtatt ärav
demokratisynpunkt.ur

17. uppleverJag dvs riksdag, regering och ämbetsverk, har fåttatt staten,
alltmer makt och inflytande politiska frågor i Skåne under deöver senaste
fem åren.

På lång sikt bör18. Skåne län ingå i läns- eller region-ännu störreen
ildning tillsammans med andra län i Sydsverige.
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TEXTHUVUD:
vill vi beskriver Dina till andraTill sist du relationer politiskaatt

aktörer/myndigheter isamhället:

påstående alternativ DinVälj för varje det ligger närmastsom egen
åsikt:

svarsalternativ:Följande

D varje dagI stort sett
D veckaVarje
D månadVarje
D eller gånger årEn ett par per
D Sällan/Aldrig

med riksdagsmanofta har Du kontakt någon från Ditt länHura.

ofta har du kontakt med på centrala myndigheterHur tjänstemän

ofta har du kontakt medHur på länsstyrelsentjänstemänc.

ofta du företrädarehar kontakt med både politiker ochHur tjänste
för landstingetmän

du företrädareofta har kontakt med jrån andra kommunerHure.

du företrädareofta har kontakt med både politiker ochHur tjänste
fån andra länmän

ofta har kontakt med företrädare for företagHur Du privata

ofta har kontakt med företrädare förHur Du intresseorganisationer

ofta har kontakt med företrädare för internationella ellerHur Du organ
från andra länder

ofta har kontakt med journalisterHur Du

ofta har Du kontakt med enskilda medborgareHur
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