STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING
Folkpartiet liberalerna

Motion av Maria Wallhager m fl (fp) om att ge landstinget det formella
ansvaret för det regionala utvecklingsarbetet
Regeringen har föreslagit en ändrad regional ansvarsfördelning, innebärande att
försöksverksamheten i Skåne och Västra Götalands län skall fortgå till och med utgången av
2010.
När riksdagen senast tog ställning till dessa frågor i januari 2002 förlängdes
försöksverksamheten t o m år 2006, men även förhållandena i Stockholms län behand lades.
Med hänvisning till Stockholmsregionens vikt för Sveriges ekonomiska tillväxt och
möjligheterna att uppfylla nationella mål inom olika samhällsområden, är det angeläget att
återigen uppmärksamma den regionala organisationen i vårt län.
I propositionen Regional samverkan och statlig länsförvaltning, Prop.
2001/02:7, skrev regeringen följande:
”I Stockholms län, som inte är försökslän, har landstinget sedan länge ansvarat för vissa
regionala utvecklingsuppgifter i länet. Utan att detta är reglerat av statsmakterna har ett
samarbetsförhållande etablerats mellan landstinget, länsstyrelsen och kommunerna som har
likhet med vad som gäller i försökslänen Skåne län och Västra Götalands län. Kommunerna i
Stockholms län har, liksom i alla andra län, möjlighet att bilda ett kommunalförbund som kan
utgöra samverkansorgan i länet. Den nuvarande ansvarsfördelningen i Stockholms län kan
även behållas.”
Riksdagen ställde sig bakom denna bedömning. När regeringen nu föreslår en förlängning av
försöksverksamheten i landets två övriga storstadslän är det rimligt, att utan att föregripa
resultaten av Ansvarskommitténs arbete, ge Stockholmsregionen något bättre förutsättningar
för sin utveckling. Det har stor betydelse för tillväxten i hela Sverige. Det kan noteras att
möjligheten att bilda ett kommunalförbund som skulle utgöra samverkansorgan i länet har
prövats. Förslaget har vid flera tillfällen remissbehandlats bland länets kommuner, men det
har inte haft tillräcklig uppslutning. Det är därför naturligt att se hur den nuvarande
ansvarsfördelningen kan göras effektivare.
Förslag om förändringar av ansvarsuppgifter mm från Ansvarskommittén kommer att ha
inriktning mot tidigast mandatperioden efter 2010. Dock kan en del mindre justeringar i det
formella regelverket och en mycket liten överföring av resurser från länsstyrelsen göras redan
nu. Det skulle göra att den nuvarande ansvarsfördelningen i Stockholms län, som riksdagen
har ställt sig bakom, skulle utvecklas. Arbetsförutsättningar för mandatperioden 2006-2010
skulle förbättras.
Regeringen kan till exempel med fördel justera förordning (2003:595) om regionalt
utvecklingsarbete så att den speglar den nuvarande ansvarsfördelningen i Stockholms län.
Stockholms läns landsting skulle då ges det formella ansvaret för det regionala
utvecklingsarbetet. Detta ansvar har regionerna i Skåne och Västra Götaland. Redan idag
utarbetar landstinget det regionala utvecklingsprogram, som enligt förordningens nuvarande

lydelse förväntas ske i länsstyrelsens regi. Den antagna regiona la utvecklingsplanen för
Stockholms län, RUFS 2001, är det mest utvecklade exemplet på ett regionalt
utvecklingsprogram i landet.
Även om en formell ändring av ansvaret för det regionala utvecklingsarbetet i Stockholms län
inte innebär någon stor förändring, skulle det bidra till en större tydlighet i regionen och ge
förbättrade förutsättningar för framgångsrika processer vad gäller t ex planering av
infrastruktur och arbetet med regionala tillväxtprogram.
Landstingsfullmäktige bör därför besluta
att uppvakta riksdagen om att överföra ansvaret för det regionala utvecklingsarbetet till
Stockholms läns landsting för perioden 2006 – 2010.
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