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MISSIV 

Remiss från Landstinget Västmanland om förslag att bilda 
regionkommun i Västmanland 

Bakgrund 

Remiss från Landstinget Västmanland har inkommit till Sala kommun den 26 april 
2013 om att tillsammans med övriga kommuner i länet bilda regionkommun. Beslut 
ska fattas om tillstyrkan av Landstingets ansökan om att få bilda regionkommun 
med direktvalt regionfullmäktige 2014 enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar. 
Övertagandet av det regionala utvecklingsansvaret planeras träda ikraft från och 
den 1 januari 2015. 

Förslag till beslut 

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar 

att tillstyrka att Landstinget Västmanland ansöker hos Regeringen om att från och 
med den 1 januari 2015 få överta det regionala utvecklingsansvaret enligt Lagen om 
regionalt utvecklingsansvar i vissa län och att det därmed i Västmanland bildas en 
regionkommun med direktvalt regionfullmäktige 2014. 

Per-Olov Rapp (S) 
Kommunstyrelsens ordförande 
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KOMMUNSTYRELSEN 
Per-Olov Rapp 

KS 2013/121/1 

Remiss från Landstinget Västmanland om förslag att bilda 
regionkommun i Västmanlands län. Förslag till tidsplan för 
yttrande. 

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 sju landsting ansökt om att få ta över ansvaret för regional 
utvedding och bilda egen region. Fem av dessa har tillstyrkts av socialdepartementet 
medan två ännu inte prövats. I 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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l sALA 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Svar emotses till Landstinget Västmanland senast måndagen den 16 september 
2013 för att staten skall kunna behandla ärendet i Jaga 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. I 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 13maj-presentation av remissmaterial 

Beslut 

KsLu 6 augusti 

Ks 13 augusti 

Kf 26 augusti 

Extra insatt sammanträde i KsLu eller Ks kan bli aktuellt 

Per-Olov Rapp (S) 

Ordförande kommunstyrelsen 

2121 
2013-04-30 
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l r VASTMANLAND 

Datum var beteckning 

2013-04-24 LTV 130355 

SALA KOMMUN 
Kommnnstvrelsens förvaltning 

Till samtliga kommuner i Västmanland 
nk 2013 -G4- 2 6 

Remiss med anledning av förslag om att bilda regionkommun i Västmanlands län 

Postadress 
Landstinget Västmanland 
721 89 V ÄSTERAS 

En regions attraktionskraft handlar om förmågan att locka och behålla 
invånare, besökare och företag genom att erbjuda och skapa attraktiva 
miljöer för bland annat arbete, utbildning, boende, fritid, näringsverksamhet, 
forskning, kultur och konst. Det handlar om att ha ett långsiktigt hållbart och 
konkurrenskraftigt näringsliv, en väl fungerande arbetsmarknad, möjlighet 
till utbildning och kompetensutveckling, en god hälso- och sjukvård och 
övrig offentlig service, ett aktivt arbete med klimat- och miljöfrågor samt en 
hållbar infrastruktur med goda pendlingsmöjligheter. 

Regeringen har bestämt att Sverige i framtiden ska ha tre politiska nivåer 
med beskattningsrätt- staten, regionkommuner och primärkommuner. Fyra 
regionkommuner har redan bildats, och i flera län pågår det arbete med 
ansökningar till regeringen om att bilda regionkommuner. 

Vårt mål är att bygga en samlad direktvald demokratisk arena för regional 
utvecklings- och tillväxtpolitik som tillsammans med en kraftfull hälso- och 
sjukvårdspolitik ska möta medborgamas behov. En positiv tillväxt ur ett 
socialt, ekologiskt och ekonomiskt långsik.iigt hållbart perspektiv samt ökad 
attraktivitet är en förutsättning för ett gott liv i Västmanland. Vidare 
underlättas en samordning av planering i Stockholm- Mälardalsregionen 
samt arbete med infrastruktur, kollektivtrafik och kultur. 

Beredning av detta förslag till ansökan om att bilda regionkommun har skett 
genom partidistrikt/länsförbund för samtliga partier som är representerade i 
landstings styrelsen. 

Landstinget Västmanland vill med denna remiss inhämta synpunkter från 
länets kommuner på en förändring av samordningsansvaret för det regionala 
utvecklingsansvaret, kopplat till ambitionen att bygga en ny regionalpolitisk 
organisation, regionkommun, som im1efattar hälso- och sjukvård samt 
regionalt utvecklingsansvar i länet. 

Besöksadress Telefon Org.Nr E~post 

Landstingshuset 021~17 30 00 232100~0172 landstinget@ltv.se 
Centrallasarettet, Ingång 4 Telefax VAT nr Hemsida 

021-17 45 09 SE232l00017201 www.Jtv.se 

l 



Datum Vår beteckning 

2013-04-24 LTV 130355 

Vi ber kommunen att, genom ställningstagande i kommwrrullmäktige, 
besvara följande fråga: 

2 (2) 

Tillstyrker kommunen att Landstinget Västmanland ansöker hos regeringen 
om attfrån och med den l januari 2015få överta det regionala 
utvecklingsansvaret enligt "Lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa 
län" (SFS 201 0:630) och därmed också att det i Västmanland bildas en 
regionkommun med direktvalt regionfullmäktige 2014? 

Vi ser naturligtvis gärna att kommunen under remisstiden hör av sig med 
eventuella synpunkter på utskickat material. Landstinget står givetvis till 
förfogande för medverkan vid sammanträden och möten i kommunen. 

Svar emotses till Landstinget Västmanland senast måndagen den 16 
september 2013. 

Detta datum är satt för att Landstingsfullmäktige ska kunna behandla ärendet 
onsdagen den 18 september 2013 och därefter omedelbart lämna in ansökan 
till regeringen. 

FÖR LANDSTINGET V ÄSTMANLAND 

__ ·t..:{{,;-,_.. L L<<·-,:.,:_ . · 

Denise Norström 
Landstingsstyrelsens ordförande 

Bilagda dokument: 

l. Ansökan till regeringen 
2. Bildande av region i Västmanland 
3. PPT presentation 

Monica Bergl~nd 
Undstingsdirektör 



\._,_,LANDsTINGET 
1 r VÄsTMANLAND 

Till regeringen 
Socialdepartementet 

Hemställan 

Postadress 
Landstinget VäStmanland 
721 89 VASTERAS 

UTKAST 

Datum Vår beteckning 

2013-09-18 L TV 130355 

SALA KOMMUN . 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2013 ·Olt- 2 6 

För att samordna och stärka det regionala tillväxtarbetet ansöker Landstinget 
Västmanland om att från och med den l januari 2015 få överta det regionala 
utvecklingsansvaret enligt "Lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa 
län" (SFS 201 0:630) och därmed också att få bilda en region, med direktvalt 
regionfullmäktige 2014. 

En regions attraktionskraft handlar om formågarr att locka och behålla 
invånare, besökare och företag genom att erbjuda och skapa attraktiva 
miljöer for bland annat arbete, utbildning, boende, fritid, näringsverksamhet, 
forskning, kultur och konst. Det handlar om att ha ett konkurrenskraftigt 
näringsliv, en väl fungerande arbetsmarknad, möjlighet till utbildning och 
kompetensutveckling, en god hälso- och sjukvård och övrig offentlig service, 
ett aktivt arbete med klimat- och miljöfrågor och en hållbar infrastruktur 
med pendlingsmöjligheter. 

Vårt mål är att bygga en samlad direktvald demokratisk arena for regional 
utvecklings- och tillväxtpolitik som tillsammans med en kraftfull hälso- och 
sjukvårdspolitik ska möta medborgamas behov. En positiv tillväxt ur ett 
socialt, ekologiskt och ekonomiskt långsiktigt hållbart perspektiv samt ökad 
attraktivitet är en förutsättning for ett gott liv i Västmanland. Vidare 
underlättas en samordning i Stockholm- Mälardalsregionen gällande 
infrastruktur, kollektivtrafik och kultur. 

Det starkaste skälet tilllandstingets ansökan om att bilda region är att genom 
direkta val stärka medborgarnas inflytande över vardagens frågor. Därmed 
kan demokratin fordjupas och utvecklas. 

Genom att bilda en region med ett direktvalt fullmäktige och med egen 
beskattningsrätt ges en större demokratisk legitimitet. Beskattningsrätten 
medfor också att dialogen med staten om exempelvis infrastruktur och kultur 
underlättas. 

Besöksadress Telefon Org.Nr E~post 

Landstingshuset 021-17 30 00 232 J 00~0 172 landstinget@ltv .se 
Centrallasarettet, Ingång 4 Telefax VAT nr Hemsida 

021-174509 SE232J00017201 \.vww.ltv.se 

l 
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Datum Vår beteckning 

2013-09-18 LTV 130355 

En organisation med ett samlat ansvar för regionala utvecklingsfrågor kan ta 
ett större regionalt ansvar för frågor som idag hanteras av dels olika 
regionala organ, dels av statliga myndigheter. Integrationen av hälso- och 
sjukvårdens utvecklingsuppdrag underlättas också. 

Regionen, med sitt starka demokratiska mandat och sin beskattningsrätt, blir 
en starkare och tydligare samverkanspartner för staten, kommuner och Lex. 
näringslivet. 

En väl utbyggd infrastruktur i form av vägar och j ämvägar liksom en 
effektiv kollektivtrafik är viktiga förutsättningar för en förstärkning, 
förstoring och sammanknytning av marknader för boende, arbete, utbildning, 
service och fritid. 

Länets kommuner har beretts tillfälle yttra sig över ansökan. 

/Skrivning om uifallet av remissrundan/ 

Beredning av denna ansökan om att bilda region i Västmanlands län har skett 
genom partidistrikt/länsförbund för samtliga partier som är representerade i 
landstingsstyrelsen. 

Landstingsfullmäktige har slutligt tagit ställning till denna fråga vid 
sammanträde den 18 september 2013. 

FÖR LANDSTINGET V ÄSTMANLAND 

Denise Norström 
Landstingsstyrelsens ordförande 

Monica Berglund 
Landstingsdirektör 
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Datum 
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Datum 

2013-04-24 

Innehåll 

1. Inledning 

2. Regionalt utvecklingsansvar i vissa län 

3. Motiv och utgångspunkter för en regionbildning 

4. Kommunal samverkan 

5. Sammanfattning av argument för en regionbildning 

6. Beredning och beslut 
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Datum 

2013-04-24 

Inledning 

De politiska partierna i Västmanland (s, v, mp, m, fp, c, kd) har enats om att 
gemensamt driva frågan om att samla ansvaret för de regionala 
utvecklingsfrågorna i en regionkommun. 

Regionfrågan har diskuterats under lång tid i Sverige. 

Regeringens särskilde utredare Mats Sjöstrand föreslog i december 2012 att 
antalet länsstyrelser halveras samtidigt som flera statliga myndigheter får 
en gemensam regional indelning. Länsstyrelserna föreslås få ett mer 
avgränsat uppdrag, men med bättre förutsättningar att göra avvägningar 
mellan olika statliga intressen. Det regionala utvecklingsansvaret föreslås i 
första hand bli en uppgift för landstingen med en tydlig rollfördelning 
gentemot länsstyrelserna. 

Landstinget Västmanland konstaterar att i Sjöstrands utredning redovisas 
att länsstyrelserna i Södermanland, Västmanland och Uppsala län ska bilda 
en ny gemensam statlig länsorganisation med Uppsala som sätesort. 
Landstinget är positiv till förslaget som innebär att förutsättningarna att nå 
fram till en regionbildning ökat men hade gärna sett Västerås som sätesort. 

l dagsläget har ett antallän genom respektive landsting, med biträde av 
kommunerna, skickat in eller står i begrepp att ansöka hos regeringen om 
att få bilda region där landstinget skall svara för det regionala 
utvecklingsansvaret enligt den princip som redan finns i Halland. Exempel är 
Jönköping, Östergötland, Örebro, Gävle, Norrbotten och Västerbotten. 

En regions attraktionskraft handlar om förmågan att locka och behålla 
invånare, besökare och företag genom att erbjuda och skapa attraktiva 
miljöer för bland annat arbete, utbildning, boende, fritid, 
näringsverksamhet, forskning, kultur och konst. Det handlar om att ha ett 
konkurrenskraftigt näringsliv, en väl fungerande arbetsmarknad, möjlighet 
till utbildning och kompetensutveckling, en god hälso- och sjukvård och 
övrig offentlig service, ett aktivt arbete med klimat- och miljöfrågor och en 
hållbar infrastruktur med pendlingsmöjligheter. 

Bildande av en regionkommun skapar också förutsättningar till en samlad 
demokratisk arena för regional utvecklings- och tillväxtpolitik som 
tillsammans med en kraftfull hälso- och sjukvårdspolitik möter människors 
behov. En positiv tillväxt ur ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt långsiktigt 
hållbart perspektiv samt ökad attraktivitet är en förutsättning för en positiv 
utveckling för länet. 
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Datum 

2013-04-24 

Regionalt utvecklingsansvar i vissa län 

Bildandet av en regionkommun innebär att landstinget övertar det 
regionala utvecklingsansvaret enligt "Lagen om regionalt utvecklingsansvar i 
vissa län" (SFS 2010:630). Idag omfattar denna lag Skåne, Västra Götaland, 
Halland och Gotland. 

De landsting som omfattas av denna lag får besluta att landstings
fullmäktige och landstingsstyrelsen i stället ska betecknas regionfullmäktige 
och regionstyrelsen. Val sker dock liksom idag tilllandstingsfullmäktige. 

Med regionalt tillväxtarbete avses i denna lag insatser för att skapa en 
hållbar regional tillväxt och utveckling. 

När det gäller regionalt utvecklingsarbete .ska de landsting som omfattas av 
lagen: 

" Utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling och samordna 
insatser för genomförandet av strategin som utrycks i det regionala 
utvecklingsprogrammet (RUP). 

• Besluta om och följa upp användningen av vissa statliga medel för 
regionalt tillväxtarbete och till regeringen redovisa resultaten av 

arbetet. 

" Upprätta och fastställa länsplaner för regional transportinfrastruktur 
(L TP). 

De landsting som omfattas av lagen är skyldiga att samverka både med 
länets kommuner, länsstyrelsen och övriga berörda statliga myndigheter. 

Landsting som omfattas av lagen ska även samråda med företrädare för 
berörda organisationer och näringslivet i länet. 

Till detta kommer att flera statliga uppgifter så som stöd tilliT-infrastruktur, 
stöd till kommersiell service på landsbygden samt att en större andel av de 
statliga utvecklingsmedlen överförs från länsstyrelsen till landstinget. 
Därmed uppnås en ökad tydlighet kring det regionala utvecklingsansvaret. 

Lagen innebär ingen förändring av länets valkretsar eftersom lagen 
2010:630 innebär att det högsta politiska organet i regionkommunen 
formellt är landstingsfullmäktige även om det benämns regionfullmäktige. 

För Västmanlands del innebär en överföring av det regionala 
utvecklingsansvaret att cirka 25 miljoner kronor, 80% av det statliga 



Datum 

2013-04-24 

anslaget under titel1:1, som länsstyrelsen idag disponerar kommer att 
hanteras av regionen. 

l princip överförs ingen myndighetsutövning. 
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Regionalt tillväxtarbete avser insatser för att skapa hållbar regional tillväxt 
och utveckling. Det regionala tillväxtarbetet syftar till att uppfylla den 
regionala tillväxtpolitikens mål och främja en hållbar regional tillväxt. Den 
regionala tillväxtpolitikens inriktning läggs fast i den nationella strategin för 
regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning och i den 
årliga budgetpropositionen ( utgiftsområde 19 Regional tillväxt). 
Styrning av det regionala tillväxtarbetet sker också genom fördelningen av 
anslag inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt 

Motiv och utgångspunkter för en regionbildning 

Regionala utvecklingsfrågor och därtill hörande verktyg är idag fördelade 
mellan landstinget och länsstyrelsen. Förutsättningarna för kraftfulla 
utvecklingsinsatser ökar betydligt om man kan samla alla regionala 
utvecklings- och tillväxtfrågor i en och samma organisation. Det handlar till 
exempel om näringslivsutveckling, kulturfrågor och frågor som rör 
infrastrukturplanering och kollektivtrafik. Genom att landstinget som är ett 
direktvalt beslutsorgan med egen beskattningsrätt övertar ansvaret för 
frågorna skapas goda förutsättningar för att med kraft driva en politik som 
kan tillvara regionens utvecklingsförutsättningar. 

En organisation med ett samlat ansvar för regionala utvecklingsfrågor kan få 
möjlighet att ta ett större regionalt ansvar för frågor som idag hanteras av 
statliga myndigheter. Detta eftersom landstinget i den rollen betraktas som 
en starkare och tydligare samverkanspartner för staten, kommuner och 
organisationer och näringsliv. 

Genom att överföra det samlade ansvaret för de regionala 
utvecklingsfrågorna tilllandstinget enligt lagen 2010:630 skulle flera av en 
större regions fördelar kunna uppnås i länet. strukturer för samordning 
med länets kommuner etableras samtidigt som samarbetsformerna i frågor 
som har en annan geografisk logik än länet, till exempel inom hälso- och 
sjukvård, infrastruktur eller kollektivtrafik, vidmakthålls och 
vidareutvecklas. 
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Datum 

2013-04-24 

Kommunal samverkan 

struktur och former för samspel och samverkan mellan region kommunen 
och primärkommunerna rörande de regionala frågorna behöver processas i 
det fortsatta förberedelsearbetet. 

Bildandet av en region i Västmanlands län påverkar den kommunala 
samverkan, såväl kommunerna emellan som mellan regionen och 
kommunerna. Den senare samverkan får ny aktualitet genom det regionala 
utvecklingsuppdraget. Den förstnämnda är i princip kommunernas ensak, 
men eftersom frågorna hänger ihop bör de lösas i ett sammanhang. 
Avgörande är i båda fall om samverkan kan organiseras inom ramen för 
regionen, som i Halland, direkt på regional nivå, som i Skåne län, eller om 
den kräver att delregioner inrättas, som i Västra Götalands län. 

Sammanfattning av argument för en regionbildning 

starkare demokratiskt inflytande över utvecklingsfrågorna 

Det starkaste skälet till ansökan om att få möjlighet att genom bildande av 
en region ta ansvar för regionala utvecklingsfrågor är att genom direkta val 
stärka medborgarnas inflytande över vardagens frågor. Därmed kan 
demokratin fördjupas och utvecklas. 

Regionen bas för en nationell politik 

Det regionala utvecklingsarbetet bygger på de europeiska och nationella 
utvecklingsstrategierna. Europa 2020 och den nationella strategin för 
hållbar tillväxt är de centrala dokumenten. 

En organisation med ett samlat ansvar för regionala utvecklingsfrågor kan 
ta ett större regionalt ansvar för frågor som idag hanteras dels av olika 
regionala organ, dels av statliga myndigheter. Integrationen av hälso- och 
sjukvårdens utvecklingsuppdrag underlättas också. 

Regionen, men sitt starka demokratiska mandat och sin beskattningsrätt, 
blir en stark och tydlig samverkanspartner för staten, kommunerna och 
näringslivet. 



Datum 

2013-04-24 

Samordning och kraft 

Då förutsättningarna för hållbar regional tillväxt varierar i landet är ett 
tydligt regionalt och lokalt inflytande över det regionala tillväxtarbetet 
nödvändigt. 
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länets kommuner och landstinget arbetar alla för en hållbar tillväxt i vårt 
län. Ett mer direkt politiskt inflytande på den regionala nivån kommer att 
ytterligare stärka arbetet med regionala tillväxtfrågor. Arbetet på regional 
nivå måste bygga på ett starkt kommunalt engagemang och ett nära 
samarbete mellan lokal och regional nivå. Exempel på områden för fortsatt 
samverkan är transportinfrastruktur och trafikförsörjningsprogram, 
strategiskt näringslivsarbete, klimat- och miljöarbete, regionala 
utvecklingsstrategier och handlingsplaner, kommunöverskridande och 
kommungemensamma frågor inom fysisk planering, gemensam finansiering 
av EU-program, kulturprogram, liksom sociala välfärds-, folkhälsa- och 
hälso- och sjukvårdsfrågor. 

Effektivitet och tydlighet 

Idag är de regionala utvecklingsfrågorna och därtill hörande verktyg 
fördelade mellan landstinget och länsstyrelsen. Med denna struktur 
används betydande resurser för samordning och informationsöverföring 
mellan de olika organisationerna. 

Förutsättningarna för att göra effektivare, tydligare och kraftfullare 
utvecklingsinsatser ökar betydligt om man kan samla flertalet regionala 
utvecklings- och tillväxtfrågor i en och samma organisation. Det handlar till 
exempel om kompetensförsörjning, näringslivsutveckling, klimat- och 
miljöfrågor, kulturfrågor och frågor som rör infrastrukturplanering, 
bredband och kollektivtrafik. Med ett sådant mandat kan en regional 
utvecklingspolitik utifrån regionens egna förutsättningar formas och drivas 
med större effektivitet, tydlighet och kraft. 

Infrastruktur och kommunikationer 

En väl utbyggd infrastruktur i form av vägar och järnvägar liksom en effektiv 
kollektivtrafik är viktiga förutsättningar för en förstärkning, förstoring och 
sammanknytning av marknader för boende, arbete, utbildning, service och 
fritid. 

En regional organisation där ansvar för regional infrastrukturplanering och 
kollektivtrafik samlas ger goda förutsättningar för att arbeta mot både 
nationella och regionala mål avseende transporter, miljö och en hållbar 
regional utveckling. En sådan organisation skulle bidra till regionens 
utveckling på ett positivt sätt. 



Datum 

2013-04-24 

Innovation, utbildning,jorskning och hälso- och sjukvård 

Genom ett tydligt regionalt ansvar kan utvecklingen inom de viktiga 
områdena utbildning, forskning, hälso- och sjukvård samt innovation 
stärkas ytterligare. 

8 (9) 

l Västmanland finns kreativa entreprenörer och driftiga företagsledare som 
samarbetar och vågar satsa på otraditionella lösningar. Samtidigt står vårt 
län inför stora utmaningar i en alltmer komplex värld. 

Hälso- och sjukvården är i sig en av länets starkaste utvecklingsområden och 
spelar en mycket viktig roll i den regionala utvecklingen. Denna roll bör 
förtydligas och lyftas fram i regionens strategier för utveckling. 

Kultur 

Kultur är till för alla och tillgänglighet till kultur är av stor betydelse för 
samhällsutvecklingen. Västmanland har ett rikt kulturliv och ett starkt 
förenings- och organisationsliv där människors engagemang i folkrörelser, 
frivilligorganisationer, religiösa samfund och idrottsklubbar har 
en avgörande betydelse för samhällsutvecklingen. l länet har den ideella 
och ideburna sektorn en stark förankring som medverkar till att överbrygga 
klyftor mellan ung och gammal, mellan människor med olika bakgrund, kön 
och etnisk tillhörighet. 

Utifrån den nya modellen för statens bidragsgivning till regional 
kulturverksamhet, Samverkansmodellen, har landstinget ansvarat för att en 
regional kulturplan utarbetats vilken ger god grund för att beakta de 
specifika förutsättningar som gäller för länet. Planen har utarbetats i dialog 
tillsammans med länets kommuner och civilsamhället. 

Genom en regionbildning kommer kulturlivet att få en tydligare 
sammanhållen struktur där lokal, regional och nationell nivå samverkar. 



Datum 

2013-04-24 

Beslut och beredning 

Landstinget beslutar om en eventuell ansökan om ombildning till 
regionkom mun. 

9 (9) 

Ärendet ska före ansökan skickas på remiss till fullmäktige i respektive 
kommun i länet med frågan om kommunen tillstyrker att Landstinget 
Västmanland ansöker hos regeringen om att från och med den 1 januari 
2015 få överta det regionala utvecklingsansvaret enligt "Lagen om regionalt 
utvecklingsansvar i vissa län" (SFS 2010:630) och därmed också att det i 
Västmanland bildas en regionkommun med direktvalt regionfullmäktige 
2015 (alternativt senare tidpunkt). 

Ansökan måste vara regeringen till handa senast i september 2013 för att 
kunna behandlas och beslutas i tid så att regionkommunen kan börja verka 
den 1 januari 2015. En remiss behöver således tillställas kommunernas 
fullmäktigeförsamlingar snarast för att ge möjlighet till beredning och 
diskussion såväl på kommun- som länsnivå. En politisk styrgrupp och en 
organisation för berednings- och förberedelsearbetet behöver formeras. 
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Bakgrund 

• Regeringens särskilde utredare har föreslagit att det 
regionala utvecklingsansvaret i första hand ska vara en 
uppgift för landstingen med en tydlig rollfördelning 
gentemot länsstyrelserna (som föreslås få ett mer 
avgränsat uppdrag). 

• Flera landsting har, med stöd av kommunerna i länet, 
ansökt hos regeringen om att bilda region enligt den 
princip som redan finns i Halland, Västra Götaland, 

Skåne och på Gotland. 

Region Västmanland 



Varför region? 

Utveckling och attraktionskraft! 

• Regionkommunen erbjuder en samlad demokratisk 
arena för en regional utvecklings- och tillväxtpolitik som 
tillsammans med en kraftfull hälso- och sjukvårdspolitik 
möter människors behov. 

Region Västmanland 



Nuläge 

• De politiska partierna i Västmanland {s, v, mp, m, fp, c, 
kd) vill gemensamt driva frågan om att samla ansvaret 
för de regionala utvecklingsfrågorna i en regionkommun. 

• Nu inleds förberedelser för att ombilda landstinget till 
regionkommun. 

Region Västmanland 



Möjligheter 

• En organisation med ett samlat ansvar för regionala 
utvecklingsfrågor får möjlighet att ta ett större regionalt 
ansvar för frågor som idag hanteras av statliga 
myndigheter. 

• strukturer för samordning med länets kommuner 
etableras samtidigt som samarbetsformerna i frågor som 
har en annan geografisk logik än länet, t. ex. inom hälso
och sjukvård, infrastruktur eller kollektivtrafik, utvecklas. 

Region Västmanland 



Varför region? 

Primärkommuner och regionkommun i samverkan för 

• konkurrenskraftigt näringsliv 

• väl fungerande arbetsmarknad, 

• möjlighet till utbildning och kompetensutveckling, 

• god hälso- och sjukvård och övrig offentlig service, 

• ett aktivt arbete med klimat- och miljöfrågor, 

• hållbar infrastruktur med pendlingsmöjlig heter. 

Region Västmanland 



Bildandet av en regionkommun innebär att 

• landstinget övertar det regionala utvecklingsansvaret, 
• utarbetar och fastställer strategi för länets utveckling och 

samordnar insatser för genomförandet av strategin enligt 
regionala utvecklingsprogrammet (RUP), 

• beslutar om/följer upp/redovisar användningen av vissa 
statliga medel för regionalt tillväxtarbete, 

• upprättar och fastställer länsplaner för regional 
transportinfrastruktur (L TP). 

Region Västmanland 



Möjligheter 

• starkare demokratiskt inflytande över 
utvecklingsfrågorna 

• Samordning och kraft 

• Effektivitet och tydlighet 

• Infrastruktur och kommunikationer 

• Innovation, utbildning, forskning och hälso- och sjukvård 

• Kultur 

Region Västmanland 



Förändringar länsstyrelse-region 

• Arbetsuppgifter överförs från länsstyrelse till region 
(regionala utvecklingsfrågor och transportpolitik överförs) 

• Cirka 25 miljoner kronor (80 o/o av det statliga anslaget) 
hanteras av regionen. 

• Ingen myndighetsutövning 

Region Västmanland 



A taganden 

Regionkommunen 

• är skyldig att samverka med länets kommuner samt 
länsstyrelsen och övriga berörda statliga myndigheter, 

• ska samråda med företrädare för berörda organisationer 
och näringslivet i länet, 

• hanterar statliga uppgifter, ex stöd till IT -infrastruktur, 
stöd till kommersiell service på landsbygden, 

• övertar en större andel av de statliga utvecklingsmedlen 
från länsstyrelsen. 

Region Västmanland 


