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Remiss från Landstinget Västmanland om förslag att bilda 
regionkommun i Västmanlands län. Förslag till tidsplan för 
yttrande. 
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Till Sala kommun har inkommit 2013-04-26 remiss från Landstinget Västmanland 
om att tillsammans med övriga kommuner i länet bilda regionkommun. 
Regionfrågan har diskuterats flitigt alltsedan den parlamentariskt tillsatta 
Ansvarskommitten 2007 föreslog att mellan sex och nio regionkommuner, med 
ansvar för regional tillväxt och utveckling samt hälso- och sjukvård, skulle ersätta 
dagens landsting. Som centrala kriterier för en ny regional indelning och 
samhällsorganisation framfördes behovet av geografiskt sammanhållna regionala 
arbetsmarknader, ett befolkningsunderlag inte understigande en halv miljon, att 
varje region borde ha ett universitet med forskningsinriktning och ett 
universitetssjukhus samt att statliga myndigheter och verk skulle följa samma 
regionindelning för ett effektivare resursutnyttjande och för att möjliggöra en 
tydligare rollfördelning men också mer rationell samverkan mellan kommunsektorn 
och staten. 

I dagsläget har aktiviteterna att bilda större regionkommuner gått i stå. Ett försök 
2012 att bilda region Mälarstaden, bestående av Västmanlands län, Södermanlands 
län och Örebro län, rann ut i sanden. Däremot har flera län tagit initiativ för att 
inrätta regionkommuner i den nuvarande länsstrukturen i linje med vad som gjorts i 
Halland. För närvarande ~ju landsting ansökt om att få ta över ansvaret för regional 
utveckling och bilda egen region. Fem av dessa har tillstyrkts av socialdepartementet 
medan två ännu inte prövats. l samtliga dessa fall handlar det om en förändring från 
2015. 

Nu föreligger en remiss, se bilagor, från Landstinget Västmanland till samtliga av 
Västmanlands kommuner huruvida man tillstyrker att Landstinget Västmanland 
lämnar in en ansökan om att få bilda regionkommun med direktvalt 
regionfullmäktige 2014 enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar. 
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Kommunstyrelsen 

Svar emotses till Landstinget Västmanland senast måndagen den 16 september 
2013 för att staten skall kunna behandla ärendet i laga tid så att ett övertagande av 
det regionala utvecklingsansvaret från och med 2015 kan träda ikraft. 

Tiden för behandling av frågan i partier, kommunstyrelse och kommunfullmäktige 
är hårt pressad. Ett led i kunskapsinhämtande är ett planerat besök av VKLs styrelse 
i regionkommun Halland i slutet på juni 2013. l VKL:s styrelse är Sala kommun 
respresenterad av kommunstyrelsens ordförande och oppositionsråd. Ev. 
kompletterande material kommer att skickas ut löpande till kommunstyrelsens 
ledamöter, ersättare och partier med insynsrätt 

Tidsplan för behandling av remissyttrande: 

Informationspunkt på dagordning 

Kslu 7 maj, 28 maj, 11 juni, 18 juni 

Ks 13 maj -presentation av remissmaterial 

Beslut 

KsLu 6 augusti 

Ks 13 augusti 

Kf 26 augusti 

Extra insatt sammanträde i KsLu eller Ks kan bli aktuellt 
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