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Landstingsstyrelsen

För ökad tillväxt och tydlighet – Bilda Region Stockholm
De flesta politiska partierna i Stockholms läns landsting är tydliga med att vi bör
bilda Region Stockholm och ha helhetsansvar för regionala tillväxt- och utvecklingsfrågor. Vi menar att det är hög tid att ansöka om att inom dagens geografiska gränser
bilda region Stockholm och överta en del arbetsuppgifter från Länsstyrelsen. Ett
samlat regionalt beslutsfattande bör kraftigt kunna bidra till en bättre samordning
med kommunerna. Målet är ökad effektivitet, tydlighet och förankring, samt tillväxt.
Vi menar att en kommunremiss bör genomföras i syfte att åstadkomma bred förankring av en ansökan till regeringen om att få bilda Region Stockholm så snart som
möjligt. Vi menar att det förändrade politiska läget nationellt och regionalt nu möjliggör detta. Regeringen har varit mycket tydlig med att de som önskar ska få bilda
region och det är något som övriga landet redan har gjort eller är på väg att göra.
Detta steg utesluter inte aviserade framtida förhandlingar kring storregioner, eller
ökat regionalt samarbete kring andra politiska frågor. Vi ser positivt på det också,
men vill vare sig förekomma den processen eller ha några förväntningar om att det
kommer omfatta geografiska eller beslutsmässiga förändringar för Stockholms läns
landsting. Att bilda Region Stockholm inom dagens geografiska gränser genom att
överta uppgifter från Länsstyrelsen är ett steg som det är hög tid att ta oavsett andra
framtida regiondiskussioner. Landstinget är inte överordnat kommunerna och det
förändras inte om landstinget får det regionala utvecklingsansvaret.
Trots att Stockholmsregionen växer befolkningsmässigt och har alla förutsättningar
att bli en ledande tillväxtregion i Europa så finns det ett antal tillväxtdrivna områden
som idag inte fungerar optimalt. Det ständigt återkommande problemet som upplevs
av såväl företag, akademi och besluts-fattare är bristen på samordning. Såväl Stockholms Handelskammare som OECD har pekat på behov av en regional beslutsinstans
med ordentliga befogenheter inom dessa områden. Trots en tydlig sammanhållen
geografisk- och arbetsmarknadsregion så är beslutsfattandet fragmentiserat.
Länet har en speciell situation som huvudstadsregion, men också genom sin historia
med ett särskilt regelverk för regionalt beslutsfattande. Stockholms läns landsting har
sedan decennier haft en särställning bland landsting i Sverige då man varit såväl tra-
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fikhuvudman som regionplaneorgan för Stockholms län. Länsstyrelsen har dock haft
det samlade utvecklingsansvaret för regionen. Men från att länge legat i framkant av
regional samordning ligger vi nu efter övriga landet, där snart samtliga övriga län har
någon form av regionbildning där ansvar förts över från staten till regionen.
Innehållet i det regionala utvecklingsansvaret som de nya regionförbunden fått är för
närvarande:






utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling
samordna insatser för genomförandet av strategin
besluta om användningen av vissa statliga medel för regionalt tillväxtarbete
upprätta och fastställa länsplaner för regional transportinfrastruktur
följa upp, utvärdera och årligen rapportera resultatet av regionala tillväxtarbetet till staten

Att föra över dessa frågor från länsstyrelsen till Stockholms läns landsting som redan
är ett direktvalt beslutsorgan skulle utifrån nuvarande särlagstiftning inte vara ett lika
stort steg som det varit i övriga landet då regioner bildats. Det skulle dock betyda
mycket för att ta tillvara på regionens utvecklingspotential, samt för att nå miljö- och
klimatmålen. Ett samlat ansvar för den regionala utvecklingen tillsammans med ansvaret för investeringar i spår- och vägkapacitet skulle korta beslutsvägar och effektivisera genomförandet.
Vi yrkar på att landstingsstyrelsen beslutar om att starta arbetet i syfte att få bilda
region Stockholm.
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