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Yttrande över Regional indelning – tre nya län (SOU 2016:48)
Överlag delar Seko delbetänkandets slutsatser och förslag. För våra medlemmar ser vi inga direkta
negativa effekter av kommittén förslag. En regional indelning i enlighet med kommitténs slutsatser
bör kunna stärka medborgarens demokratiska möjligheter och förutsättningar att leva samt utvecklas
i alla delar av landet.
Seko anser att förslagna regionala indelning kan ge landets olika delar större förutsättningar att satsa
på infrastruktur, utbyggnad av transportsystemet och digitalisering av glesbygden. Likaså kan
arbetsmarknaden, utbildningssystemet och välfärden stärkas med föreslagna förändringar.
Att, som medborgare, känna valfrihet via förutsättningar att kunna bo kvar, resa snabbt och bekvämt
eller effektivt kunna utnyttja den digitala infrastrukturen är viktiga inslag för att skapa tillväxt i hela
landet.
En stärkt samordnad och regional delegering bör skapa förutsättningar för fortsatt utveckling i hela
landet, även i glesbygd. Det bör leda till en mer likvärdig service för medborgarna.
Statens syn på insatser och investeringar i olika delar av landet tycks bero på
regionernas/kommunernas/landstingens möjligheter att med välgrundade argument kunna
framhäva just sitt exempel som det främsta för Sverige. En stor del beror på de olika
förutsättningarna i utredningsresurser mellan region/kommun/landsting. Denna obalans måste
åtgärdas. Genom att landets alla delar tillhör en region av rimlig storlek torde obalansen jämnas ut.
De statliga myndigheternas regionala organisation bör samordnads med den föreslagna regionala
indelningen. Detta skapar förutsättningar för likaprincip när det gäller kontakten mellan region,
medborgare och statlig myndighet. Förtroendet för statlig verksamhet och medborgarens möjligheter
till en nära kontakt med berörd myndighet bör kunna förbättras med en mer gemensam
regionindelning.
Seko delar kommitténs syn på anpassning av regionaliseringen och stärkt samordning av
myndigheternas verksamheter i en region.
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