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ALLMÄNNA UTSKOTIET 2016-09-07 

Justerandes sign. 

Au§ 140 Dnr KS 0179/2016 

Remiss, delbetänkande av lndelningskommitten, Regional 
indelning-tre nya län (SOU 2016:48); Finansdepartementet 

Ärendebeskrivning 
Finansdepartementet har inkonunit med Indelningskommittens delbetänkande 

Regional indelning- tre nya län (SOU 2016:48). I missiv daterat den 30 juni 2016 

inbjuds konununen inkonuna med yttrande över delbetänkandet. 

Indeln:ingskonunittens delbetänkande utgår från en indelning av Sverige i sex län 

och landsting. I delbetänkandet föreslås bland annat att det från och med 2019 
bildas två nya län, Nonlands län bestående av nuvarande länen Västernorrlands, 

Jämtlands, Västerbottens och Ncmbottens län samt Svelands län bestående av 

nuvarande länen Dalarnas, Gävl1eborgs, Södermanlands, Uppsala, Västmanlands 

och Örebro län. Vidare föreslås att dagens Västra Götalands län och Värmlands län 

läggs sanunan i ett nytt Västra Götalands län. 

Eventuellt yttrande skall vara Finansdepartementet tillhanda senast den 

6 oktober 2016. 

Allmänna utskottet beslutade vid sanunanträde den 17 augusti 2016 § 129 uppdra åt 

kommunchef Bo Wallströmer upprätta förslag till yttrande. 

Kommunchef Bo Wallströmer informerar om överväganden om yttrandets innehåll. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet beslutar att yttrande skall presenteras vid kommunstyrelsens 
sammanträde den 21 september 2016. 

Expediering: 
Kommunchef Bo Wallströmer 
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Kopparberg 2016-09-13 

Yttrande över delbetänkandet Regional indelning - tre nya län (SOU 

2016:48) 

Ljusnarsbergs kommun har getts tillfälle att yttra sig över rubricerat ärende. Ljusnarsberg är 
försiktigt positiv till indelningskommittens betänkande. Vi ser fördelarna med mer jämnstarka 
län vad avser regional utveckling inom en rad områden. Skatteunderlaget blir mångfalt stöne 
som ger kraft åt den regionala utvecklingen. 

Förutom de positiva förhoppningar som kan knytas till en regionförstoring avseendet ex 
infrastruktur, arbetsmarknad och hälso- och :sjukvård har dock Ljusnarsbergs kommun vissa 
synpunkter ur ett primärkommunalt perspektiv. 

Vi är Örebro läns minsta kommun och kommer i en eventuell Svealandsregion bli den näst 
minsta. Redan idag kan det upplevas som ett stort avstånd mellan oss och residensstaden. Vi 
hyser farhågor för att vi, likt andra små kommuner, kommer fa svårigheter att få sina röster 
hörda i ett regionparlament. 

Likaledes ser vi det som en risk att avstånden mellan den lokalt folkvalda och 
representanterna i ett regionparlament kan bli alltför sto11. 

Dessa demokratiaspekter anser vi bör belysas djupare inför ett beslut. 

Vidare anser vi att de ekonomiska och organisatoriska aspekterna bör belysas ytterligare. De 
direkta "vinsterna" är ej helt tydliga om än rätt sannolika. Vi hyser vissa farhågor för att det 
blir mycket stor överbyggnad i en stonegion av Svealands fo1mat även om den ime 
organisationen bestäms av regionen. 
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