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Sektor kommunstyrelsen
Diarienummer: KS.2016.259
Datum: 2016-09-04
Utvecklingschef Gunilla Dörner Buskas
E-post: gunilla.dorner-buskas@ale.se
Kommunstyrelsen

Remiss avseende Regional indelning (SOU 2016:48)
Indelningskommittén har regeringens uppdrag att föreslå en ny läns- och landstingsindelning som
innebär att Sverige delas in i väsentligt färre län och landsting. Kommittén har nu lämnat ett
delbetänkande som föreslår tre nya län, varav Västra Götaland föreslås blir ett av dessa genom en
sammanslagning av nuvarandeVästra Götalands län och Värmlands län.
Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom Indelningskommitténs delbetänkande Regional
indelning - tre nya län (SOU 2016:48).

Björn Järbur
Kommunchef

Gunilla Dörner Buskas
Utvecklingschef

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande,
Yttrande 2016-09-04.
Ärendet expedieras efter beslut till:

För kännedom

Kommunchef

Administrativ chef
Bakgrund
Indelningskommittén fick direktiv 2015:77 som beslutades av regeringen den 2 juli 2017 i vilket det
anges att kommittén ska föreslå en ny läns- och landstingsindelning som innebär att Sverige delas
in i väsentligt färre län och landsting. Syftet ör att skapa en ändamålsenlig indelning och effektiva
organisationer som medför bestående fördelar.
Enligt direktivet ska indelningskommittén lämna förslag på en ny indelning som kan träda i kraft
den 1 januari 2023. Vidare ska kommitténn om den finner det möjligt att genomföra några
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indelningsändringar som kan träda i kraft den 1 januari 2019 föreslå det i ett delbetänkande. Det är
detta delbetänkande "Regional indelning - tre nya län" (SOU 2016:48) som nu är på remiss.
I detta delbetänkande föreslår indelningskommittén tre indelningsändringar som leder till tre nya
län. Återstående nya län återkommer kommittén till i sitt slutbetänkande som ska lämnas senast
den 31 augusti 2017.
De tre nya län som föreslås är:
·

Norrlands län

·

Svealands län

·

Västra Götalands län

Samråd/samverkan
Samråd har inte skett.
Ekonomisk bedömning/konsekvens
Det är i dagsläget svårt att bedöma vilka ekonomiska konsekvenser av en sammanslagning av
Västra Götalands län och Värmlands län till ett nytt län får för Ale kommun. Kommittén pekar på
att vissa effektiviseringar kan göras vid en sammanslagning men att sådana till stor del redan
genomförts i nuvarande Västra Götalands län. Utgångspunkten är dock att sammanslagningen ska
vara kostnadsneutral.
Barnperspektivet
Då bl.a hälso- och sjukvården gynnas av förslaget bör barnperspektivet bli stärkt.
Miljöperspektivet
Miljöperpsektivet stärks då ett nytt län kan stärka förutsättningarna för kollektivtrafiken och den
regionala utvecklingen.
Funktionshinderperspektivet
Funktionshindersperspektivet bör stärkas av förslaget.
Förvaltningens bedömning och motivering
Ale kommun ställer sig bakom Indelningskommitténs förslag till indelning i sex län. Det är en
nödvändig reform och kommer att skapa bättre förutsättningar för landstingens verksamhet och
finansiering samt för global konkurrens. Dock är det olyckligt att det för Västra Götalands län blir
med stor sannolikhet blir förändringar vid två tillfällen - 2019 och 2013 - då kommittén inte tar
ställning till indelningen av Hallands län för närvarande. Det kommer att medföra konsekevenser
för medborgarna som kunnat undvikas om kommittén lagt fram ett helhetsförslag.
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