Svar på interpellation från Elizabeth Peltola (C) ställd till Anna Fransson (S) Regionindelningen.
Indelningskommittén presenterade sitt delbetänkande i mars gällande en framtida
regionindelning. Kronoberg föreslås tillsammans med Kalmar, Jönköping och Östergötland
utgöra en region.
Elizabeth Peltola (C) ställer ett antal frågor gällande den fortsatta processen, regionsjukhus,
kontakter med övriga berörda län samt alternativ till den föreslagna indelningen.

Fråga 1.
Hur ser den fortsatta processen ut lokalt, vad gäller indelningskommitténs förslag?
Svar:
Indelningskommittén presenterade den 9 mars ett diskussionsunderlag i form av en karta.
Diskussionsunderlaget innehåller en ny indelning av Sverige med väsentligt färre län och landsting.
Efter det att förslaget presenterats har samrådsgruppen haft sammanträde vid ett par tillfällen och
regionala konferenser har anordnats runtom i Sverige
Dialogen med länets kommunledningar sker främst inom ramen för Kommunalt forum, där samtliga
kommunstyrelseordföranden deltar. Region Kronoberg avser att lyfta frågan om regionbildning vid
nästkommande sammanträde i slutet av maj. Eftersom Indelningskommittén redan nu vill ha svar på
en del principiella frågor bjuder nu regionstyrelsens ordförande in länets kommunstyrelsepresidier och
partiernas gruppledare inom Region Kronoberg för en dialog i ärendet den 27 april, direkt i anslutning
till fullmäktiges sammanträde.
Indelningskommittén har meddelat att den avser att lämna ett delbetänkande i juni 2016 som ska gå ut
på bred remiss. Remissperioden är inte tillkännagiven av kommittén ännu men en sannolik
remissperiod är tre månader. Under denna period är dialogen med och mellan länets kommuner viktig
för en gemensam ståndpunkt från Kronobergs län, om så är möjligt. Region Kronoberg kommer
därför bjuda in länets kommuner till en överläggning inom ramen för Kommunalt forum sista veckan i
augusti då Region Kronoberg och länets kommuner har möjlighet att stämma av remissyttrandena och
de punkter som vi gemensamt särskilt vill belysa utifrån delbetänkandet.
Som regionstyrelsens ordförande vill jag även belysa partigruppernas ansvar i den regionala
beslutsprocessen. I samband med diskussionerna kring Ansvarskommitténs förslag redovisade
partierna olika ståndpunkter avseende en ny indelning av län och landsting. Utifrån hur
Ansvarskommitténs förslag sedan mottogs är det av största vikt att en eventuell framtida
regionförstoring måste ha ett brett politiskt och folkligt stöd. I detta arbete har partigrupperna i Region
Kronoberg ett stort ansvar.

Fråga 2.
Indelningskommitténs förslag bygger på att alla regioner ska ha ett Regionsjukhus.
Anser du att det är viktigt i en eventuell storregion, att det finns ett Regionsjukhus?

Svar:
Av det svar som regionstyrelsen i Kronoberg har avgivit till indelningskommittén framgår att
Region Kronoberg anser att tillgång till regionsjukvård är viktig för medborgarna, men detta
kan lösas med hjälp av avtal så som idag.

Fråga 3.
Vilka kontakter har funnits med våra olika grannlän, för att söka gemensamma
lösningar?
Svar:
Vi har deltagit i den samtalsgrupp enligt kartan som indelningskommittén föreslagit. Vi har
också fört diskussioner med Blekinge samt med Blekinge och Skåne tillsammans.

Fråga 4.
Finns det enligt dej några realistiska alternativ till det av indelningskommitténs
presenterade?
Svar:
I dagsläget uppfattar jag att vi varken har politiskt eller folkligt stöd för regionförstoring.
Däremot finns givetvis möjlighet till andra geografiska indelningar. Men som jag förstår det
så kommer indelningskommittén att lägga fram liggande förslag.

Anna Fransson (S)

