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Motioner av Ingela Nylund Watz m.fl. (s) om att bilda region i
Stockholm-Mälardalen (2009:2), om att ge landstinget det formella
ansvaret för det regionala utvecklingsarbetet (2009:3), samt Conny
Fogelström och Lars Dahlberg (s) om att inte låta staten sätta
dagordningen för regionbildningen i Stockholm (2011:6)
Miljöpartiet föreslår landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige
att bifalla motionerna 2009:3, 2011:6
samt
att därtill tillägga att gränsdragningen för Region Stockholm ska utgå från
dagens länsgräns, med möjlighet för intilliggande kommuner att ansluta sig
genom lokala folkomröstningar
Stockholmsregionen står inför en rad utmaningar när klimatförändringar och
en ständigt ökande befolkning skapar nya förutsättningar i länet. Den
regionala planeringen måste anpassas till dessa faktorer vilket innebär att
miljöarbete, infrastruktur, bostadsbyggande och annat måste samordnas i
allt större grad. Genom en ständigt ökad internationell konkurrens måste
även det regionala utvecklingsarbetet ligga i framkant för att ge näringslivet
i stockholmsregionen bästa möjliga förutsättningar att utvecklas. Ett
ombildande av landstinget till en region, med ansvar för den regionala
planeringen och det regionala utvecklingsarbetet är därför nödvändig för att
stockholmsregionen ska vara långsiktigt hållbar.
Stockholms läns landsting har sedan länge haft ett utökat ansvar för regional
planering och kollektivtrafik. Det är nu dags att detta ansvar formaliseras
och tydliggörs genom ett regionbildande. Frågan har länge diskuterats fram
och tillbaka, i bland annat Självstyrelseberedningen, och det är trist att
regionbildningen i Stockholm ändå inte går framåt. I andra län har arbetet
med regionindelningen redan avancerat och Stockholm ligger efter.
En tydligare ansvarsfördelning i den regionala planeringen skulle förbättra
möjligheterna för landstinget, kommuner, och länsstyrelse att samarbeta i de
tillväxt- och miljöutmaningar som länet står inför. Exempelvis skulle arbetet
med energiomställning och vattenförvaltning kunna effektiviseras, och både
nationella och regionala miljömål lättare kunna nås. Genom Region
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Stockholm skulle även länets lokala och regionala aktörer kunna tala utåt
med en enad röst, vilket ger bättre förutsättningar och legitimitet att
förhandla med regering och andra aktörer i viktiga frågor som rör regionens
hållbara utveckling.
Det demokratiska samhället ska alltid eftersträva att makten flyttas så nära
medborgarens vardag som möjligt. En utveckling av landstinget till en
region med ett direktvalt regionparlament är ett naturligt steg i den
demokratiska utvecklingen, när ansvarsområden som kultur,
regionalplanering och utvecklingsarbete flyttas från statlig till regional nivå.
Region Stockholm skulle förmodligen även på ett tydligare sätt förmedla till
väljaren vad den regionala nivån arbetar med, något som är en förutsättning
för en demokratisk struktur.
Miljöpartiet anser att Stockholms regionindelning ska utgå från nuvarande
länsgräns, med möjlighet för angränsande kommuner att ansluta sig om de
så önskar genom lokala folkomröstningar. En superregion med över 3
miljoner invånare i Mälardalen eller Mellansverige är för stor. En sådan stor
region tappar den lokala förankringen vilket varken är bra för effektivitet
eller den demokratiska förankringen.
Det finns dock stora värden i att samarbeta mellan län, landsting, kommuner
och regioner, speciellt i frågor som gränsöverskridande kollektivtrafik med
gemensamma taxeringsöverenskommelser och tidtabeller, samarbete kring
forskning, utveckling och utbildning (FoUU), högspecialiserad vård vid
våra universitetssjukhus och miljöfrågor. Dricksvattenfrågan, och utsläpp av
läkemedel och kemikalier, är en annan fråga som kommer att bli alltmer
akut i takt med klimatförändringarnas påverkan och införandet av nya
läkemedel och kemikalier. Mälarens vattenavrinningsområde bör vara det
naturliga avstampet i ett sådant arbete. Detta samarbete kan ske via direkta
kontakter och överenskommelser mellan en region i Stockholm och övriga
kommuner och landsting, bl.a. genom arbetet i Mälardalsrådet.

