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Kommunstyrelsen

Regional indelning – tre nya län (SOU 2016:48)
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
- anta svar på remiss för delbetänkandet Regional indelning – tre nya län (SOU 2016:48),
- svaret är ett gemensamt svar från Region Halland, Kungsbacka kommun, Varbergs kommun,
Falkenbergs kommun, Hylte kommun, Halmstads kommun och Laholms kommun.
- förklara paragrafen omedelbart justerad.

Beskrivning av ärendet
Indelningskommittén överlämnade till regeringen den 30 juni 2016 ett delbetänkande benämnt
Regional indelning – tre nya län (SOU 2016:48). Delbetänkandet har bland annat sänts ut på remiss till
landets regioner samt utvalda kommuner. I Halland så har Kungsbacka, Varberg och Falkenbergs
kommuner utsetts till remissinstanser.
Svaret på remissen ska vara Regeringen tillhanda senast den 6 oktober 2016.
Remissvarets hantering i Halland diskuterades vid Kommunberedningens sammanträde den 24 augusti
och det beslutades att samtliga kommuner och Region Halland ska skriva ett gemensamt svar och att
detta antas av respektive organisation samt att Region Halland skriver det gemensamma svaret.
I framskrivandet av svaret har representanter på tjänstemannaplanet från Region Halland och
kommunerna träffats för att samordna. Avstämningar har också skett med den politiska nivån i
respektive organisation.
Regionstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 7 september 2016, 125 §, att delegera till
regionstyrelsens arbetsutskott att samordna och anta remissvaret.
Delbetänkandet
Delbetänkandet ger förslag på att tre nya regioner, Norrland, Svealand och Västra Götaland bildas den
1 januari 2019. I delbetänkandet vidhåller Indelningskommittén tidigare lagt diskussionsunderlag om
att ambitionen är att i slutbetänkandet föreslå att övriga delar av landet bildar nya storregioner från den
1 januari 2023. Slutresultatet är alltså att Sverige efter detta datum är indelat i sex regioner.
Delbetänkandet innehåller vissa delar som kommer ha bäring på slutbetänkandets förslag och förslaget
på en fortsatt regionindelning.
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Indelningskommittén har meddelat att man har som ambition att ett slutbetänkande ska avges senast
den 31 augusti 2017.
Region Hallands och kommunernas gemensamma svar
Det gemensamma remissvaret innehåller synpunkter på Indelningskommitténs arbete och slutsatser.
Yttrandet beskriver bland annat Hallands syn på regionfrågan i tidigare utredningar och
Indelningskommitténs kriterier samt demokratifrågan. Sammanfattningsvis ställer sig Halland starkt
kritiska till Indelningskommitténs delbetänkande.

Handlingar i ärendet
Förslag yttrande betänkandet Regional indelning - tre nya län (SOU 2016:48)

Beslutet skickas till
Region Halland
Finansdepartementet, fi.registrator@regeringskansliet.se

Per Borg
Kommunchef

Susanne Mared
Informations- och kanslichef
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