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Vad säger kommunerna? Vi frågade dem
Vilka möjligheter till verksamhetsutveckling ser kommunerna i de fyra 
berörda länen (Blekinge, Kalmar, Kronoberg och Skåne)? Vilka vinster 
kan kommunerna göra om länen slås samman och kommunerna får ett 
inflytande över den nya regionorganisationen? Vilka samverkansmöjlig-
heter finns mellan kommunerna och mellan kommun och region? Vilken 
organisationsform krävs för att samverkan ska utvecklas på ett positivt sätt? 
 Vi vill med andra ord analysera hur kommunerna förhåller sig till en 
uppväxlad regional nivå, i synnerhet inom tillväxtpolitikens område. Vi är 
intresserade både av frågor som rör organiseringen av regionnivån, och 
kommunernas roll i denna, och av hur kommunerna tror att en storregion-
reform kommer att påverka kommunernas handlingsutrymme och sam-
verkan med varandra.  
 När Region Skåne bildades var det en viktig utgångspunkt att kommu-
nerna fick ett inflytande i den nya organisation (landstinget) som övertog 
det regionala utvecklingsansvaret. I många län sker nu ett samgående 
mellan landsting och regionförbund med utvecklingsansvar, vilket väcker 
frågan om vilken roll kommunerna bör få i förhållande till den nya region- 
organisationen, ibland kallad regionkommun. Frågan gäller den nya Region 
Kronoberg men kan ställas om alla fyra berörda län vid en eventuell  
sammanslagning. 

Först diskuterar vi vad kommunerna vill samverka om, allmänt och särskilt 
inom tillväxtpolitiken:
• Hur ser kommunerna på en framtida storregions roll?
• Hur ser man på arbetsfördelningen mellan kommun och region?
• Hur tror man att en storregion kan påverka existerande samverkan  
 och konfliktlinjer?

Svaren är inte uttömmande, utan ska ses som en indikation på hur kommun-
företrädare resonerar kring dessa frågor. Därför redovisar vi inte heller 
vem som sagt vad. 
 Därefter diskuterar vi hur kommunerna vill att samverkan ska orga-
niseras på en övergripande nivå, dvs. med förhandlingsarenor där regionen 
och kommunerna kan mötas: 
• Principer gällande den politiska och administrativa organiseringen av  
 relationerna mellan kommuner och region i den regionala utvecklings- 
 politiken.
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• Betydelsen av institutionella förutsättningar – gemensam problemsyn,  
 identitetsskapande och resursfördelningsprinciper – för att bedriva  
 regionalt utvecklingsarbete.
• Problem kopplade till den partipolitiska styrningen och medborgar- 
 förankringen i den nya storregionen. 

Artikeln bygger dels på material hämtat från tidigare forskning om svensk 
regionalisering som författarna genomfört och dels på kvalitativa intervjuer, 
genomförda under maj och juni 2014, med ett antal ledande kommunpolitiker 
i Skåne, Blekinge, Kronoberg och Kalmar län. Samtliga är ordförande i 
sina kommunstyrelser, utom en, som är vice ordförande. 

Intervjuade politiker:
• Bromölla: Åke Hammarstedt (S), 19 maj
• Högsby: Ingemar Svanström (S), 4 juni
• Kalmar: Johan Persson (S), 28 maj
• Karlskrona: Camilla Brunsberg (M), 25 juni
• Kristianstad: Pierre Månsson (FP), 17 juni
• Lessebo: Monica Widnemark (S), 9 juni
• Malmö: Andreas Schönström (S), 3 juli (vice KSO)
• Olofström: Sara Rudolfsson (S), 27 maj
• Perstorp: Arnold Andréasson (C), 26 maj
• Vimmerby: Micael Glennfalk (M), 4 juli
• Växjö: Bo Frank (M), 20 maj
• Ystad: Kristina Bendz (M), 16 juni
• Älmhult: Elizabeth Peltola (C), 12 juni (telefonintervju) 

Vi har tidigare undersökt hur det fungerade vid bildandet av Region Skåne 
och Västra Götalandsregionen på 1990-talet och hur det fungerat i tre län 
som nyligen bildat en region/regionkommun (Halland) eller stått i begrepp 
att göra det (Östergötland och Gävleborg). Här bygger vår analys på inter-
vjuer med ledande företrädare för ett urval kommuner i de fyra berörda 
länen.  
 Urvalet utgörs av 13 kommuner, bestående av två–tre vardera från de 
tre minsta länen och fem kommuner från Skåne. I varje län har intervjuer 
gjorts i den största och den minsta kommunen samt med ytterligare  
kommuner för att täcka in olika kommuntyper. Intervjuerna har gjorts av 
Niklas Sjöstrand. 
 Undersökningen är huvudsakligen empirisk men utgår från det vi skrivit 
tidigare om samverkan lokalt och regionalt, till exempel samverkan i  
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nätverk över organisationsgränser och förutsättningar för att förtroende 
ska utvecklas mellan aktörerna (Se Niklasson 2013 för en kort översikt 
över relevant litteratur). Andra artiklar berör angränsande frågor, som till 
exempel flernivåstyrning. 
 Relationen mellan de kommunala och regionala politiska aktörerna 
kan betraktas som ett komplext fall av policysamordning. Den centrala 
frågan utifrån ett sådant perspektiv är hur de olika aktörerna i dessa  
processer samverkar. Inrättandet av nya regionala institutioner ställer 
krav på samordning och arbetsfördelning, men riskerar också att leda till 
konflikter om hur kontroll över olika verksamheter ska fördelas. Regionali-
seringen innebär dock inte bara förändring av spelregler; nya institutionella 
arrangemang förknippas också med vissa idéer, normer och föreställningar. 
Detta resonemang får till följd att nya regionala institutioners överlevnad 
kan antas bero på om de appellerar till positiva värden. Hur kommunaktörer 
hanterar regionaliseringen styrs alltså, enligt detta resonemang, inte bara 
av rationella kalkyler om eventuella vinster av samarbete eller konkurrens, 
utan även av normativa aspekter och idéer. Något av detta berörs i det följande.

Regionfrågans renässans på 1990-talet
Frågan om den geografiska indelningen och organiseringen av regioner 
och regional politik i Sverige har varit en minst sagt segdragen historia. 
En närmare beskrivning av dessa utvecklingsdrag kan läsas i bland annat 
Johansson 2003, 2005 och 2013.
 Sedan regionfrågan fick en reformpolitisk renässans vid 1990-talets 
början har en lång rad utredningar och propositioner lagts fram och beslut 
fattats. Reformarbetet har skett i små steg och dessutom bidragit till att 
skapa det vi vill kalla för en asymmetrisk samhällsorganisation i Sverige. 
Kännetecknande är också att den centrala statsmakten, främst olika  
regeringar sedan slutet av 1990-talet, haft en ambivalent hållning till att 
förändra den regionala geografin och ansvarsstrukturen för länsstyrelser 
och landsting.  
 Det reformarbete som kommit till stånd bottnar därför i att det på en 
del håll i Sverige, både lokalt och regionalt, funnits en stark politisk vilja 
och en tilltro till att en ökad regional självstyrelse kan bidra till en mer 
hållbar samhällsutveckling. I exempelvis Kalmar län och i Skåne var den 
typen av politiska viljeyttringar avgörande för att dessa regioner legat så 
långt framme i arbetet med att bygga en ny regional samhällsordning. 
Drivande i dessa regionaliseringsprocesser var ursprungligen de politiska 
partierna, något som efter hand även uttryckts som en viljeyttring från 
kommunalpolitiskt håll.  
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 Regionfrågans utveckling i både Skåne och i Kalmar län har dock känne-
tecknats av ett antal väsentliga perspektivförskjutningar. Regionfrågan 
kom från början av 1990-talet att i hög grad inspireras av en tämligen visionär 
politisk retorik som kopplade reformbehovet till idén om Regionernas Europa. 
I Maastrichtfördragets kölvatten proklamerades att framtidens Europa 
låg i en satsning på regionernas roll, både demokratiskt och ekonomiskt- 
funktionellt, och på en vitaliserad europapolitik. Kännetecknande för den 
tidens retorik var att nationalstaternas inflytande och betydelse skulle 
komma att minska väsentligt. Överlag kännetecknades regiondebatten av 
idéburna reformförslag och med tydligt visionära drag. Även en rad sam-
hällsforskare uttryckte sig med en retorik där regionfrågan blev en del i en 
framtid som uttrycktes med formuleringar som ”Den nya politiska konserten”, 
”Sverige i nätverkens Europa”, ”Sverige i förnyelsens Europa” osv.  
 Regionprocesserna i både Skåne och Kalmar län, inte sällan inom ramen 
för dåtidens SydSam, präglades också av en tydlig europeisk profil och 
innefattade satsningar på EU-politiken, på Östersjösamarbetet och på 
Öresundsregionen. Bärande i den tidens (nyregionalism talar vi ibland 
om) regionpolitik stod dels att bygga geografiskt sett större regioner, dels 
att satsa på specifika regionpolitiska instrument såsom kluster, innova-
tionssystem och Triple Helix-system och dels att integrera kulturfrågor 
och identitetsaspekter i den regionala utvecklingspolitiken.  
 Mot slutet av 1990-talet kom dock denna visionära orientering att  
förskjutas mot en alltmer praktisk-politisk inriktning. Det främsta känne-
tecknet för detta var att kommunerna ökade sitt engagemang för den  
regionala utvecklingspolitiken. Kommunerna hade tidigare, och det gäller 
i hög grad både Skåne och Kalmar län, präglats av en tydlig bypolitisk 
hållning. Kommunerna konkurrerade om företagsetableringar, infrastruktur-
projekt, kollektivtrafiksatsningar osv. och medvetenheten om behovet av 
regionala lösningar var inte så imponerande bland dåtidens kommun- 
politiker. 
 Med regionreformerna från mitten av 1990-talet har många iakttagare 
kunnat konstatera att det visserligen finns en del bypolitiskt tänkande 
kvar, men att det ändå noterats ett starkare intresse bland kommunerna 
att agera på den regionpolitiska arenan. Så småningom kom tanken om 
Regionernas Europa att blekna något och i stället ville regionerna från 
slutet av 1990-talet främst av allt framstå som en Kommunernas Region.  
 Det är tveklöst så att de senaste två decenniernas förändringar av den 
regionala utvecklingspolitiken i grunden förändrat den kommunala själv-
styrelsen i Sverige. I skapandet av en sydsvensk region kommer dessa 
utvecklingsdrag att ges ytterligare nya dimensioner. En region bestående 
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av Skåne, Blekinge, Kronoberg och Kalmar län blir då det län i Sverige 
som har flest kommuner och som kommer att omfatta en geografisk yta av 
nära nog norrländska mått. En så pass stor samhällsorganisatorisk för-
ändring väcker många frågor om vi betraktar den ur de enskilda kommu-
nernas perspektiv.  

Vad vill kommunerna samverka om?
Den första frågan i vår undersökning är vad kommunerna är intresserade 
av att samverka om, dvs. vilken potential det finns att utveckla den egna 
verksamheten genom samverkan med andra kommuner och/eller en ny 
region (regionkommun). Samverkan med andra kommuner kan ses som 
ett alternativ till att samverka inom en region, men kan även ses som en 
typ av samverkan som kan öka inom ramen för en region där kommunernas 
intresse får ett stort utrymme. Resonemanget bygger på erfarenheter från 
regionförbunden, där den regionala arenan underlättat för kommunerna 
att samverka med varandra. Vi diskuterar nedan vilka organisatoriska 
lösningar som krävs för att samverkan ska utvecklas.  
 Våra frågor har ställts med utgångspunkt från den diskuterade  
sammanslagningen av län i sydöstra delen av landet. I flera fall ser man 
samarbetsmöjligheter om länsgränser tas bort, medan andra fall gäller 
oavsett om det sker en sammanslagning av län eller inte. 
 I vår tidigare undersökning fann vi ett stort missnöje i Skåne i början 
av 1990-talet med hur staten fördelat verksamheter med betydelse för den 
regionala utvecklingen. Det fanns en stor samsyn mellan kommuner och 
landsting om att riva hinder och att ta ett samlat ansvar. Det var viktigt 
att skapa ett tydligt ledarskap för att samordna statlig verksamhet och att 
organisera bland annat kollektivtrafiken över de gamla länsgränserna i 
Skåne och Västra Götaland.  
 Kommunerna såg möjligheter att samverka med Region Skåne och att 
flytta verksamheter mellan de två nivåerna. Det gällde bland annat  
kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård. I Gävleborg och Östergötland 
har samordning mellan nivåerna vuxit fram bland annat genom regionför-
bundens medverkan. I båda länen ser man möjligheter att utveckla sam-
verkan och organiseringen av verksamheterna genom en ny region (region-
kommun). Ett exempel är att hemsjukvården flyttades från landstinget 
till kommunerna i Gävleborgs län.  
 Vi ser en liknande inställning till praktiskt samarbete i kommunerna 
i sydost. Däremot finns det inte ett lika uttalat behov av att skapa ett  
regionalt ledarskap för att samordna sig med den statliga verksamheten i 
länet. Detta kan ha att göra med att våra frågor varit fokuserade på  



97JÖRGEN JOHANSSON | LARS NIKLASSON | BO PERSSON | NIKLAS SJÖSTRAND 

kommunernas egen situation, men det kan också vara ett utslag av att 
ledarskapet har samlats och nu utövas av valda politiker genom regionför-
bunden respektive Region Skåne. Ett intressant undantag utgör Kronobergs 
län, där en ledande politiker framhåller att man låter landshövdingen ha 
en ledarroll eftersom hon är en duktig person. 
 Kommunernas exempel på utökat samarbete gäller ofta hälso- och 
sjukvården, där det i dag finns länkar mellan verksamheter på lokal och 
regional nivå. Mycket talar för att man bör se hälso- och sjukvårdens aktörer 
som ett system med ömsesidiga beroenden. Även staten, genom Försäkrings-
kassan, ingår i ett sådant system. Det som efterfrågas är främst mer  
samarbete; det behöver inte nödvändigtvis vara inom ramen för en ny 
storregion.  
 Det finns kommuner som är tveksamma till vinsterna av en storregional 
reform. Många pekar på att det sannolikt behövs för att hantera specialist-
sjukvård, men man tror också att det sannolikt går att hantera genom 
samverkan snarare än regionsammanslagning. Någon menar att problemet 
snarare är att staten tar ett för svagt ansvar. En starkare statlig styrning 
efterfrågas (också). Andra framhåller att samverkan inte får leda till för-
ändringar i servicen i förhållande till dagsläget.  
 En person menar att uppdelningen mellan kommuner och region måste 
bli tydligare, vilket reser den mer filosofiska frågan om samverkan kommer 
att leda till att man förtydligar rollerna genom att samla verksamheter på 
ett mer logiskt sätt eller om samverkan är en naturlig del i styrningen av 
ett komplext samhällsområde. Här kan man ana en skiljelinje mellan mål-
styrningens idé om tydliga uppdrag och governance-litteraturens idé om 
att komplexa problem inte går att dela upp på ett entydigt sätt. 
 Få kommuner nämner arbetsmarknadspolitiken eller andra åtgärder 
för att bryta utanförskapet, även om dessa områden också kan beskrivas 
som samverkande system. Några nämner att Arbetsförmedlingens organi-
sering och de lokala arbetsmarknadsregionerna inte följer länsgränserna, 
vilket gör det svårt att utveckla samarbeten i dag. Det gäller särskilt mellan 
Blekinge och Skåne. 
 Några nämner gymnasieskolan som ett område för utökat samarbete 
mellan kommuner. Detta kan vara en laddad fråga eftersom den rymmer 
både konkurrens och synergier. Det kan vara viktigt för en kommun att 
värna sitt gymnasium, vilket gör detta till en intressant fråga om vad som 
leder till att kommunerna ser vinster av samverkan i stället för konkurrens. 
En närmare relation inom ramen för en region kan öppna för ett sådant 
perspektivskifte. Tidigare studier pekar på betydelsen av samverkan inom 
regionförbund. I ett fall ser man möjligheter att göra en statlig högskole-
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satsning i kommuner på ett visst avstånd från befintliga universitet och 
högskolor. 
 Samverkan mellan kommunerna har blivit en allt mer uppmärksammad 
fråga under senare år, främst eftersom många små kommuner har svårig-
heter att klara av sina förpliktelser själva. Den generella bilden från andra 
undersökningar är att kommuner samverkar mest inom vård och omsorg 
samt utbildning och förskola. Mycket samverkan verkar vara en följd av 
statliga krav, beslut och lagstiftning. Det samarbetsbehov som nämns oftast 
gäller administration och kompetensförsörjning, särskilt i de små kommu-
nerna. Exemplen gäller miljöstrateger, livsmedelsinspektörer och hand-
läggare för alkoholtillstånd, där kommunerna kan dela personal. Rädd-
ningstjänst, äldreboende och ett EU-kontor nämns också.  
 Den vanligaste samverkan är med näraliggande kommuner i samma 
storlek. Några önskar att man hade bättre samarbeten över länsgränserna. 
Ofta handlar samverkan om att lösa praktiska problem, men det nämns 
också ett behov att tillsammans balansera de större kommunernas inflytande. 
De stora kommunerna framhåller samarbetet med jämnstora kommuner i 
andra län. Några lyfter fram behovet att samverka med kommuner utanför 
de fyra länen. Malmö lyfter fram Köpenhamn, Göteborg och Stockholm. 
Ystad lyfter fram Bornholm. Vimmerby lyfter fram Linköping. 
 Flera talar om behovet av delregioner inom ett nytt storlän, ungefär 
som de fyra ”hörnen” i Skåne. Man ser att det kan öppna för nya konstella-
tioner och entusiasmen är störst bland dem som ser att de hamnar i mitten 
av ett storlän i stället för vid en kant i sitt nuvarande län. Någon framhåller 
att man inte får göra särlösningar i delregionerna; medborgarna förväntar 
sig samma service i hela regionen. 
 Några tar upp risker med ett storlän. Det kan bli för stort, synergierna 
kan vara obefintliga och i värsta fall kan samgående leda till en ökad  
konkurrens internt. Någon påpekar risken för demokratin, att avståndet 
mellan väljare och valda ökar. 
 Intervjupersonerna har olika uppfattning om vad alternativet är. Någon 
framhåller att man kan samverka med andra även utan en ny region. Andra 
ser utökad samverkan som ett alternativ till kommunsammanslagningar. 
En person förespråkar sådana sammanslagningar. 
 Kommunerna i Skåne nämner fler exempel och svårare situationer än 
de övriga, vilket kan tolkas som att man kommit längre i sin samsyn. En 
politiker lyfter fram möjligheten till samordnad markförsörjning, vilket 
kan uppfattas som en kontroversiell fråga utifrån det kommunala plan-
monopolet. Detta antyder att samarbetet i Skåne utvecklats så långt att 
tidigare otänkbart samarbete nu är möjligt. Det ges även exempel på  
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konkurrens och samverkan i prioriteringsfrågor, dels rollfördelningen mellan 
hamnarna, dels hur ett shoppingcentrum i Malmö får stora konsekvenser 
för affärerna i Trelleborg. För de mindre kommunerna kan det ha ett värde 
gentemot rikspolitiken att göra upp med Malmö och få deras stöd för en 
gemensam linje. 
 En person vittnar om att kommunerna har blivit bättre på att se ett 
regionalt perspektiv, att kommunerna har gått från att prioritera sitt egen- 
intresse till att prioritera allmänintresset. Det var en viktig fråga som 
lyftes fram i vår tidigare undersökning. Vi återkommer till frågan om orga-
nisationsformens betydelse nedan. 

Vad vill kommunerna samverka om inom tillväxtpolitiken?
En fråga där regionnivån ofta tros kunna bidra med lösningar är inom 
tillväxtpolitiken. Med tillväxtpolitik menar vi här ett brett område som 
innefattar såväl klassisk näringspolitik, inriktad mot företags och bran-
schers utveckling, teknikutveckling med mera, som infrastrukturfrågor.  
 Statens regionpolitik har under de senaste decennierna i hög utsträckning 
inriktats på tillväxtfrågor, och kommunerna verkar också haft stora för-
väntningar på regionens roll inom detta område. Någon kraftfull tillväxt-
politik i enlighet med de intentioner som funnits har knappats genom-
förts, men i synnerhet i de nya storregionerna Skåne och Västra Götaland 
har såväl resurserna och ambitionsnivåerna inom detta område vuxit under 
senare år.  
 I tidigare studier av tillväxtpolitik i till exempel Västra Götaland och 
Östergötland har den regionala tillväxtpolitiken spelat en viktig roll som 
en arena för diskussioner samt som en resurs för i första hand de mindre 
kommunerna. Den övergripande bilden är att den regionala nivån komplet-
terar och utvecklar den kommunala näringslivspolitiken, men att det också 
finns spänningar mellan nivåerna (se till exempel Persson 2010 och Pierre 
& Schütt 2003). Kommunernas näringslivsansvariga är till exempel positiva 
till regionförbundets roll i infrastruktur- och utbildningssatsningar, medan 
de är mer tveksamma till regionförbundets stöd till kommunernas närings-
livsarbete. Medan de större kommunerna varit mer tveksamma till en aktiv 
regional näringslivspolitik så har de mindre varit mer positiva. Regioner 
har också spelat roll som förmedlare av nya idéer, ofta understödda av 
statliga myndigheter. Ett exempel är satsningen på en fjärde storstadsregion 
i Östergötland. Man lyckades här att mobilisera ett ganska starkt stöd för en 
offensiv satsning på storstadsregionen – även bland de mindre kommunerna 
(Persson 2010).  
 Nästan alla av de intervjuade i vår undersökning verkar vara överens 
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om att det är inom infrastruktur- och kollektivtrafikfrågor som de största 
fördelarna med en storregion skulle finnas. Många av kommunföreträdarna 
ser i detta avseende stora fördelar med att knytas närmare Skåneregionen, 
som i olika avseenden betraktas som en port till kontinenten. De intervju-
ade är dock försiktiga med att uttrycka exakt vilken typ av institutionell 
lösning som vore den bästa. Det som efterfrågas är främst mer samarbete 
inom detta område; det behöver inte nödvändigtvis vara inom ramen för 
en ny storregion.  
 Har då regionen någon roll inom mer klassisk näringspolitik? Hur selektiv 
ska närings- och tillväxtpolitik till exempel vara på regionnivån? Ska regi-
onen, till exempel, prioritera vissa branscher eller näringar framför andra?  
 Vårt intervjumaterial visar att förväntningarna hos kommunaktörerna 
på detta område är blandade. De flesta verkar ha uppfattningen att  
näringslivspolitik bedrivs bäst på lokal nivå; det är här som företagen är 
verksamma och det är här som det finns bäst förutsättningar att hantera 
deras problem. Några menar att många näringslivsfrågor ibland hanteras 
tillsammans med grannkommuner; man finns inom ett gemensamt geo-
grafiskt avgränsat område eller har identifierat en gemensam subregional 
identitet. Någon menar också att företagen själva ofta prioriterar den lokala 
näringslivspolitiken framför den regionala. Både kommuner och regionen 
arrangerar konferenser, workshops med mera om näringspolitik, och det 
verkar finnas en viss trängsel på området. Om företagen måste välja vilka 
nätverk, projekt eller konferenser man ska delta i tenderar de, enligt denna 
respondent, att välja de lokala snarare än de regionala. 
 Undersökningens resultat överensstämmer ganska väl med liknande 
studier som gjorts i andra län. De större kommunerna i Östergötland efter-
frågade till exempel ingen uppväxling av regionen och regionförbundets 
näringspolitik. Dessa kommuner angav ofta att de själva hade resurser att 
hantera näringslivspolitik och inte var beroende av regionens. Många 
större kommuner fungerade som draglok och kunde till och med själva 
fungera som regionala aktörer. 
 Regionerna har ofta förväntats fungera som mobiliserande och sam-
ordnande aktörer inom tillväxtpolitiken. I vissa fall har detta knutits till 
särskilda uppdrag från staten – tillväxtavtal, regionala utvecklingsplaner 
osv. – men det har också varit en funktion som kommunerna ofta efterfrågat.  
 Hur ser kommunerna på en framtida storregions roll inom detta område 
och hur kommer den existerande mellankommunal samverkan att påverkas?  
 Samverkan inom tillväxtpolitiken har traditionellt varit svag, kommu-
nerna konkurrerar ju om företagsetableringar för att kunna växa och öka 
skatteinkomster, men samverkan inom området verkar ha ökat under de 
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senaste decennierna (Persson 2010). Pierre & Schütt (2003) har visat att 
storregionreformen i Västra Götaland hade vissa positiva effekter på mellan-
kommunal samverkan; såväl de lokala som de regionala nätverken kring 
näringslivspolitik verkar ha stärkts som följd av regionreformen. Medan 
synergieffekter kunde konstateras i flera delregioner, till exempel i Dalsland 
och norra Bohuslän, ledde reformen till mer ”negativ energi” uttryckt i 
delregional konsolidering mot Göteborg. Författarna konstaterar bland 
annat att Göteborg inte erkände någon ”hierarkisk underordning till den 
större regionen” (Pierre & Schütt 2003, sidan 430). Tidigare studier har 
också visat att kommuner med starka horisontella nätverk med andra kom-
muner och organisationer också utvecklar starka vertikala nätverk till 
exempel med en regionnivå.
 Många i vårt intervjumaterial ger uttryck för en viss skepsis till regionala 
samordningsförsök. I första hand är detta tydligt hos de lite större kommun- 
erna, som redan i dag fungerar som regionala eller delregionala nav. Kom-
munerna klarar sig själva, de behöver inte stöd av regionala stödstrukturer, 
menar många. Regionala utvecklingsplaner blir inte sällan papperstigrar, 
säger någon. Även när det gäller detta är de mindre kommunerna något 
mer positiva. Någon konkurrens mellan kommunal och regional närings-
politik verkar ingen ha upplevt, snarare verkar de regionala ambitionerna 
varit blygsamma eller svaga. Vissa, ofta de mindre kommunerna, beklagar 
detta medan de större är mer skeptiska. I ett par av de större kommuner-
na är det också tydligt att man tycker att regionen kan agera mer för att 
prioritera inom tillväxtpolitiken. Flera kommunföreträdare i de skånska 
kommunerna uppskattar att Region Skåne tagit tag i exempelvis planerings- 
och markfrågor på regional nivå samt arbetat med en innovations- och 
kunskapsinriktad tillväxtpolitik. 

Hur vill kommunerna att samverkan organiseras?
Vi har framhållit att organisationsformen har betydelse för hur samverkan 
utvecklar sig och därmed vilka lösningar som kan nås på gemensamma 
problem. 
 Forskningen om hur kommuner och region utvecklat sina relationer i 
samband med att geografiskt sett större regioner skapats kan i svensk 
politik främst kopplas till erfarenheter från Region Skåne och Västra  
Götalandsregionen. Något förenklat kan sägas att erfarenheterna från 
dessa regioner handlat om i vilken grad kommunernas politiska och admi-
nistrativa ledning uppfattar regionens politik för regional utveckling som 
legitim och funktionell. De följande avsnitten, som behandlar olika organi-
seringsfaktorer, ges en fördjupad analys i Johansson & Niklasson 2013.



102 JÖRGEN JOHANSSON | LARS NIKLASSON | BO PERSSON | NIKLAS SJÖSTRAND 

 I både Skåne och Västra Götaland har man lagt ner betydande politisk 
möda åt att skapa ett institutionellt kitt – relationer som bygger på gemen-
samma idéer, på regelbundet utbyte och med långsiktig varaktighet – mellan 
kommuner och regionorganisation. Region Skåne och Västra Götalands- 
regionen har dock valt helt olika typer av institutionella modeller. Man 
kan dra slutsatsen att dessa institutionella strukturer tagit lång tid att 
etablera och det är värt att notera att det funnits ett sorts spänningsför-
hållande mellan kommunnivåns intressen och regionens ambitioner,  
särskilt under storregionernas första år.  
 Erfarenheterna av att bygga legitima och funktionella förhandlings- 
arenor har i huvudsak kretsat kring tre huvudproblem:
• Betydelsen av institutionella förutsättningar – problemsyn, identitets- 
 skapande och resursfördelning
• Principer bakom den politiska och administrativa organiseringen av  
 det regionala utvecklingsarbetet
• Problem kopplade till den partipolitiska styrningen och medborgar- 
 förankringen i den nya storregionen. 

Vi ska i det följande lyfta fram dessa huvudproblem och därmed peka på 
ett antal strategiskt viktiga frågor för politiskt utvecklingsarbete i processer 
med att skapa en ny sydsvensk region.  

Institutionella förutsättningar
I den politiska process som föregår bildandet av en Sydsvensk region ingår 
med nödvändighet ett antal överväganden som bör beakta dels problem-
bilder av samhällssituationen som existerar i olika delar av den nya regionen, 
dels aspekter som är knutna till olika former av identiteter och traditioner 
i respektive regiondel. I samband med bildandet av Västra Götalandsregionen 
bestod en viktig del av förberedelseprocessen av att förstå och ta hänsyn 
till att den nya regionen skulle komma att behöva hantera samhällsproblem 
kopplade till de betydande variationer som existerade i olika regiondelar.  
 Den regionala utvecklingsstrategin hade att hantera exempelvis en 
specifik storstadsproblematik med vidhängande förortsliv, en tydlig lands-
bygdsproblematik, områden med traditionell industristruktur, speciella 
förutsättningar kopplade till regionens skärgårdsområden osv. I Skåne 
utgjorde den traditionella identiteten kring landskapet Skåne en samman-
hållande kraft i regionbildningen även om Skåne också kännetecknades av 
att ha betydande olikheter gällande både näringslivsstruktur och demo-
grafiska förutsättningar mellan olika delar av landskapet.  
 Kännetecknande för regionbildningsprocesserna i både Skåne och 
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Västra Götaland var att de också bestod av att bygga samman olika orga-
nisationskulturer som existerade i exempelvis de landsting som skulle  
fusioneras, och att det de facto fanns olikartade partipolitiska och  
kommunpolitiska traditioner i olika delar av de nya regionerna. Det fanns 
exempelvis en problematik i de båda regionerna runt det faktum att de 
politiska partierna, delvis som en följd av valkretsindelningen, hade  
organisationer som med några undantag var knutna till de tidigare läns-
gränserna. En annan påtaglig organisationskulturell, och i hög grad  
kommunalekonomisk, problematik rörde sammanfogningen av landstingen 
och att de nya regionerna skulle ta på sig ett utvecklingspolitiskt ansvar i 
samhällsorganisationen.  
 En ledande företrädare för ett politiskt parti i Skåne minns samman-
slagningen av Kristianstads- och Malmöhus läns landsting som en synner-
ligen besvärlig kulturkrock. Företrädaren liknade sammanslagningen vid 
att Ishockeyförbundet skulle gå samman med Bandyförbundet. Båda  
sporterna sysslar med lagsport på is, men i övrigt finns det inte så många 
gemensamma nämnare.  
 Bildande av en ny och större region innefattar alltså ett antal, ofta 
svårhanterliga, institutionella olikheter som kan bottna i aktuella sam-
hällsproblem, näringslivsstrukturer, organisationskulturer och traditioner. 
Vi menar att det är av strategiskt värde att tidigt i regionbildningsprocessen 
dels analysera den typen av spänningsförhållanden (SWOT-analyser kan 
vara ett redskap), dels ägna politisk kraft åt att konstruktivt utforma en 
politisk organisering som förmår skapa något nytt och samtidigt ta hänsyn 
till de institutionella förutsättningar som präglar de olika regiondelarna.  
 I Skåne och Västra Götaland kom den politiska organiseringen av den 
regionala utvecklingspolitiken att skilja sig åt, till stor del beroende på att 
dessa två nyskapade regioner innefattade skilda institutionella strukturer.  
 Västra Götalandsregionen etablerade en sorts federativ modell bestående 
av starkt formaliserade relationer mellan regionorganisationen och kom-
munalförbund i fyra regiondelar. Denna modell bygger på att kommun- 
politiker och regionpolitiker träffas för överläggningar inom en formaliserad 
struktur där regionens utvecklingspolitik kan förankras och tillföras nya 
värden i förhållande till kommunerna i regionen.  
 Inom Region Skåne valdes en mer informell nätverksstruktur för för-
handlingar mellan region och kommuner. I Skånes fall bidrog sannolikt 
den gemensamma identiteten runt Skåne som landskap till att man kunde 
utforma region-kommunrelationerna i en sådan informell förhandlings-
ordning bestående av exempelvis regelbundna kommunbesök, dialogsemi-
narier, informella förankringsprocesser osv. En viktig del i den skånska 
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regionaliseringsprocessen har i detta sammanhang, möjligtvis som uttryck 
för betydelsen av att betrakta Skåne som en helhet, varit att kommunerna 
kunde organisera sig inom ramen för Kommunförbundet Skåne. Kommun-
förbundet Skåne har under större delen av Region Skånes existens tillhanda-
hållit en strategiskt viktig mötesplats för kommuner och region rörande 
den regionala utvecklingspolitiken. En annan viktig faktor var att många 
regionpolitiker samtidigt var ledande kommunpolitiker. 
 Ur vårt intervjumaterial kan vi dra slutsatsen att de ledande kommun-
politikerna är väl medvetna om betydelsen av institutionella ramfaktorer 
av detta slag. Huvuddelen av intervjupersonerna betonar betydelsen av 
att ha en öppen attityd för att skapa tillit mellan de involverade aktörerna 
i en regionbildningsprocess. Det gäller enligt intervjupersonerna att etablera 
mötesformer och mötesfora för samtal och att bygga goda personrelationer 
mellan de involverade.  
 Man kan ur intervjumaterialet utläsa att det finns flera utmaningar 
att ta tag i gällande just detta. Det gäller exempelvis förtroendeskapande 
mellan de stora kommunerna och de mindre kommunerna i en region, det 
gäller förmågan att kunna hantera gamla identiteter som lever kvar i 
landskapsstrukturen och i traditionella samarbetsstrukturer i befintliga 
regiondelar osv. En del pekar också på ett behov av att hantera det faktum 
att en ny sydsvensk region innehåller en fusion mellan en etablerad stor-
region – Region Skåne – och ett antal mindre län som inte tidigare arbetat 
med den direktvalda formen för den regionala utvecklingspolitiken. 
 Det är inför skapandet av en sydsvensk region värt att notera att en 
sådan regionbildningsprocess bör föregås av omfattande politiska förbere-
delser och överväganden, både bland kommuner och politiska partier. En 
avgörande faktor är att det finns en stark politisk vilja bland de politiska 
partierna och ett antal ledande politiker för att få till stånd en nyordning. 
Regionbildningsprocesser av detta slag kräver både tid och politisk energi 
för att förverkligas. Nya regioner skapas alltså inte i en handvändning 
eller över en natt. 

Politisk och administrativ organisering
Vi har ovan redan berört det faktum att både Region Skåne och Västra 
Götalandsregionen valde olika typer av politisk organisering för det regionala 
utvecklingsarbetet. Vi ska dock fördjupa oss en aning ytterligare i denna 
organisering, då vi menar att den också ger intressant vägledning för den 
nu aktuella sydsvenska regionbildningen. Låt oss börja med att titta på 
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hur man hanterade organiseringen av kommun-region-relationerna i Västra 
Götaland: 
 Huvudansvaret för de regionala utvecklingsfrågorna i Västra Götalands-
regionen vilar på regionstyrelsen med uppdrag från regionfullmäktige. 
Man har därutöver inrättat tre nämnder inom den regionala utvecklings-
politikens område: regionutvecklingsnämnden, kulturnämnden och miljö-
nämnden. Nämnderna kan sägas ha ett beställnings- och finansierings- 
ansvar inom sina respektive områden. Intressant är dock att man redan 
tidigt efter den nya regionen hade etablerats valde att låta berednings- 
ansvaret inför regionstyrelsen ligga på tre specifika beredningsgrupper 
med representanter från både regionen och kommunerna. Från och med 
år 2011 har denna organisering reformerats och det finns nu endast en 
beredningsgrupp kvar. Denna beredningsgrupp – kallad beredningen för 
hållbar utveckling (BHU) – ska svara för hela den regionala tillväxtpolitiken.  
 Västra Götalandsregionens beredningssystem kan alltså sägas utgöra 
en sorts formaliserad samverkansmodell mellan regionen och kommunerna 
genom att var och en av de fyra kommunalförbunden i regionen utser 
kommunpolitiska representanter i beredningsorganisationen. Regionen 
själv är naturligtvis också representerad i systemet med partipolitiska  
företrädare som har uppdrag i regionens tre utvecklingsnämnder.  
 Beredningsmodellen har uppgiften att ta fram beslutsunderlag till  
regionstyrelsens beslut om de regionala utvecklingsfrågorna samt att svara 
för samordningen av genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin. 
Arbetssättet riktas mot frågor av strategisk och långsiktig betydelse för 
regionens utveckling. Beredningssystemet utgör därmed en betydelsefull 
kontakt- och förankringsyta för samspelet mellan region och kommuner.  
 Fördelen med Västra Götalandsregionens beredningsmodell är att  
regionen på detta sätt har tillgång till en institutionaliserad ordning där 
kommunernas och deras företrädare är så att säga ständigt aktiverade. 
Samtliga strategiska beslut kan sägas ha utformats i samverkan med 
kommunerna, och förankringsprocesserna är tidseffektiva i så motto att 
beredningsarbetet pågår kontinuerligt, och det är också möjligt att relativt 
flexibelt väcka nya förslag i systemet. 
 Ett huvudproblem har med systemets förankrings- och återförings-
funktioner att göra, vilket kan illustreras med hjälp av figuren på nästa 
sida: 

 
Beredningsarbetets styrnings- och förankringskedja; exemplet Tidaholm och Skaraborg. 
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I förankringsfunktionens första led, dvs. mellan beredningsgruppen och 
det enskilda kommunalförbundet, finns goda förutsättningar för att systemet 
ska kunna fungera relativt väl. De frågor som behandlas i BHU förs regel-
mässigt tillbaka till kommunalförbundet för diskussion och beslut. Politi-
kerna med mandat från kommunalförbunden kan i detta sammanhang 
också vara tämligen aktiva i att ta initiativ och väcka nya frågor i BHU. I 
förankringsfunktionens andra led, dvs. där ledamöterna i kommunalför-
bundens styrelser vidareförankrar sina ställningstaganden ner till den 
egna kommunens styrelse och fullmäktige, finns en risk att förankrings-
funktionen försummas i den stora mängd ärenden som finns på dagord-
ningen i en normalkommun. Det är inte alldeles självklart att ledande 
kommunpolitiker i alla kommuner i en regiondel känner sig tillräckligt 
väl informerade och involverade i beredningsarbetet. 
 Värderingen av Västra Götalandsregionens modell för beredningsarbetet 
bör även betraktas mot bakgrund av det faktum att regionen innefattar 
hela 49 kommuner, som till detta är verksamma i högst olikartade socio- 
ekonomiska och identitetsmässiga miljöer. De kommunpolitiska förutsätt-
ningarna i Göteborg och dess förorter skiljer sig radikalt från exempelvis 
glesbygdsstråk i östra Skaraborg eller i gamla industribygder i Sjuhärad. 
Det är kort sagt en grannlaga uppgift att få till stånd en fungerande dialog 
med kommunerna för en samlad utvecklingspolitik för hela regionen. 

Beredningen för  
Hållbar utveckling 

(BHU)

Skaraborgs kommunalförbunds  styrelse  
15 ledamöter + 15 ersättare från de 12 

kommunerna i Skaraborgsområdet 

Utser fyra ledamöter 

Återförings-  och 
förankringsfunktion 

Kommunmedborgare 

Kommunfullmäktige 
Tidaholm 

Allmänna val 

Kommunstyrelse 
Utser en representant 

Återförings-  och 
förankringsfunktion 
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 Om Region Skåne kan sägas att det, i likhet med Västra Götalands- 
regionen, är regionstyrelsen som under fullmäktige har det övergripande 
ansvaret för det regionala utvecklingsarbetet. Men det är den regionala 
tillväxtnämnden som har det konkreta uppdraget att ansvara för helheten 
inom detta område. I den regionala utvecklingsorganisationen ingår dess-
utom två andra nämnder med ansvar inom områdena kultur och kollektiv-
trafik. I den skånska utvecklingsorganisationen har kontakterna mellan 
region och kommuner utvecklats på ett helt annat sätt jämfört med Västra  
Götalandsregionen.  
 Ett intressant utvecklingsdrag i Skåne är att kommunerna själva tagit 
initiativ till att förnya och utveckla det delregionala samarbetet. Således 
har kommunerna i nordvästra Skåne bildat samarbetskommittén NOSAM, 
i nordöstra Skåne finns en nätverksorganisation benämnd Skåne Nordost, 
i sydost finns Sydöstra Skånes samarbetskommitté (SÖSK) och i sydväst 
finns nätverket Malmö-Lundregionen (tidigare SSSV) som är en informell 
nätverksorganisation mellan elva kommuner i sydvästra Skåne. Dessa  
regiondelsnätverk har inte samma formaliseringsgrad som kommunalför-
bunden i Västra Götaland men har successivt blivit allt viktigare parter i 
Region Skånes utvecklingspolitik. Parallellt med detta bedriver Kommun-
förbundet Skåne en rad aktiviteter tillsammans med regionen inom ramen 
för det regionala utvecklingsarbetet. Bland annat genomför Kommunför-
bundet Skåne regelbundet så kallade kommunledningsträffar, där företrädare 
för samtliga kommunchefer och kommunråd i Skåne träffar företrädare 
för Region Skåne. 

Samspelet mellan regionen och kommunerna har utvecklats med hjälp av 
olika arbetssätt:  
 För det första har både politiker och tjänstemän från regionens ledning 
bedrivit ett kontinuerligt arbete för att utveckla de informella kontakterna 
med kommunerna i regionen. En väg har varit att göra kommunbesök, 
dvs. att regionledningen gör regelbundna besök i kommunerna.  
 För det andra har regionledningen också kommit att prioritera ett  
arbetssätt i olika delar av den regionala utvecklingspolitiken där man hela 
tiden betonar vikten av att förankra processer och beslut genom dialoger med 
olika aktörer i regionens omvärld. Dialogen med kommunerna har förts 
dels i en rad olika konkreta verksamhetsområden rörande till exempel 
infrastruktur, kollektivtrafik, näringslivsutveckling och kulturfrågor, dels 
som underlag för olika delar i den regionalpolitiska planeringen, bland 
annat rörande utvecklingsprogram och tillväxtprogram.  
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 För det tredje har kontaktskapandet mellan Region Skåne och kommu-
nerna skett inom ramen för kommunernas egna samverkansorgan i Skåne.  
 Vi kan så, för att summera kommunernas relationer till regionorgani-
sationen, konstatera att man i både Skåne och Västra Götaland ägnat  
betydande energi åt att hantera problemet med att utforma en funktionell 
samspelsstruktur mellan regionen och ett kommunlandskap bestående av 
många kommuner. Antalet kommuner representerar i sig en problematik i  
sammanhanget och har bland annat inneburit att kommunerna i både 
Skåne och Västra Götaland utvecklat samverkansorgan i olika regiondelar. 
Det har inte varit möjligt att låta samtliga kommuners intressebevakning 
utformas inom ramen för en enda, regionövergripande, organisation. 
 Medvetenheten om behoven av denna typ av organiserade samverkans-
strukturer kan enligt vårt intervjumaterial från 2014 nog inte sägas vara 
alltför hög. Idén om en sydsvensk regionbildning är ännu i sin linda, och 
de flesta kommunpolitiker har kanske inte formerat särskilt väl utmejslade 
idéer om hur den organisatoriska strukturen för samarbete mellan region 
och kommuner ska se ut. Likväl kan man ur intervjumaterialet utläsa att 
de flesta betonar betydelsen av ett starkt partipolitiskt ledarskap för att 
etablera den typen av organisationsstrukturer. I de intervjuade kommun-
politikernas överväganden rörande organiseringsfrågorna pekar man 
även på att det sannolikt kommer att behövas en stark regiondelsorgani-
sering. I intervjumaterialet finns också en del uttryckta farhågor knutna 
till den demokratiska legitimiteten för denna typ av organisering av för-
handlingsutbytet mellan kommuner och regionorganisation. 
 Det är ett par strategiskt och principiellt intressanta problem som är 
förknippade med den politiska och administrativa struktur som byggts 
upp i Skåne och Västra Götaland gällande relationerna mellan kommuner 
och region.  
 För det första finns det ett tydligt dilemma att de olika regiondelarna 
allt för starkt driver ett eget regiondelsintresse i förhållande till regionen. 
Det gäller för ”oss i Skaraborg” eller för ”oss i nordöstra Skåne” att hävda 
våra intressen i förhållande till det som sker i den expansiva Göteborgs- 
regionen/Malmöregionen. Kommunalförbunden eller regiondelsnätverken 
kan med andra ord bli intresseorganisationer för kommunernas intressen i 
det regionala sammanhanget. I någon mån ligger olika typer av traditionella 
identiteter kvar, liksom att mediesituationen eller det offentliga rummet 
inte i första hand speglar hela regionens område utan är just kopplad till 
de mer traditionella strukturerna i regionen. Det finns en del sådana  
tendenser uttryckta i vårt intervjumaterial från undersökningen 2014. 
Det finns en del vaktslående om intressen knutna till de gamla länsstruk-
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turerna eller regiondelarna och det krävs förmodligen en del över- 
väganden och diskussion kring hur man skapar en gemensam ”sydsvensk” 
regional utvecklingspolitik. 
 För det andra finns det även anledning att problematisera den partipoli-
tiska styrningen av både Region Skånes och Västra Götalandsregionens  
kommunrelationer. De nya storregionerna och regionförsöken utformades 
med de politiska partierna, med enskilda politiker som pionjärer, som den 
helt avgörande drivkraften. Efterhand som de nya regionerna utvecklades, 
och i synnerhet gällande relationerna till kommunerna, kom det partipolitiska 
inflytandet och den politiska styrningen att skifta karaktär. Partipolitikens 
möten sker i dag i en betydligt mer utvecklad och institutionaliserad politisk 
struktur, både på regionnivå med nämnder, sekretariat och berednings- 
system, och på regiondelsnivå med kommunalförbund och regiondelsnät-
verk. Den partipolitiska styrningen är därmed mångfasetterad och kan bäst 
beskrivas med begrepp som nätverk, partnerskap, förhandlingsstyrd, fler-
nivåorienterad, expertberoende osv. Den politiska styrningen är inte enbart 
beroende av partiernas ställningstagande utan också beroende av inspel 
från kommunala intressen. Det krävs därmed ett väl överlagt, väl för-
ankrat och väl förhandlat politiskt ledarskap.  

Partipolitisk styrning och medborgarförankring
Den mest grundläggande delen i att skapa en legitim och funktionell regional 
utvecklingspolitik är kopplad till frågor om demokratisk styrning och  
förankring. Vi menar, baserat på erfarenheterna från främst Skåne och 
Västra Götaland, att nya regionkommuner bör innefatta en stark demo-
kratisk förankring inte bara i förhållande till kommunerna utan också i 
förhållande till de politiska partierna. Regionkommunen är en partipoli-
tiskt och demokratiskt styrd organisation, och det är naturligtvis den helt 
avgörande frågan för framtidens regionala utvecklingspolitik att de politiska 
partierna i kontakt med egna gräsrotsorganisationer och med medborgare 
de facto står som ägare, initiativtagare och policyskapare. Man skulle nog 
också kunna säga att det är i förhållande till detta demokratiska uppdrag 
som regionkommunen har att väga kommunernas inflytande.  
 Vi ägnar i denna artikel huvudfokus mot kommunernas inflytande, 
men det är alltså helt avgörande att regionkommunens demokratiska 
grundvärden, ytterst baserade i allmänna val, får genomslag och tyngd i 
den regionala utvecklingspolitiken. Vår analys visar emellertid att det 
finns tendenser till att politikområdet i dag blivit alltmer meritokratiskt, 
dvs. att det i hög grad är ledande tjänstemän, expertis och ett fåtal ledande 
politiker som dominerar.  
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 En övergripande slutsats är också att den regionala utvecklingspolitiken 
bedrivs under stark konsensus. Det är exempelvis svårt att i vårt intervju-
material hitta partiskiljande eller ideologiskt färgade konflikter rörande 
politikens innehåll eller organisering.  
 I samband med att regionförsöken initierades 1997 betonades vikten av 
att de regionala utvecklingsfrågorna baserades på en stark demokratisk 
grund. Försöken byggde på att företrädare för de politiska partierna  
faktiskt var ägare till de politiska processerna och att det i förberedelserna 
av försöken etablerades olika typer av förankringsfora och arbetsgrupper 
där de politiska partierna diskuterade både politiskt innehåll och organi-
seringsfrågor. Försöken innefattade också en rad ambitioner rörande  
medborgardemokratiska aktiviteter i form av ungdomspolitik, IT-demokrati, 
folkbildningsinsatser, folkrörelsemedverkan, informationskampanjer osv. 
Vi kan notera att dessa ambitioner tonats ner väsentligt sedan försökens 
tid, och när vi i dag gör nya intervjuer med kommunpolitiker i den tänkta 
sydsvenska regionen bekräftas den bilden åtminstone delvis. Frågor kopplade 
till medborgardemokratiskt deltagande och inflytande över den regionala 
utvecklingspolitiken är inte något som lyfts fram som en central del i den 
kommande organiseringsprocessen av en ny sydsvensk regionbildning.  
 Det råder nog ingen tvekan om att den regionala utvecklingspolitiken 
vinner demokratiska legitimitetspoäng, vilket även en del kommunpolitiker 
i vårt intervjumaterial betonar, genom att genomföra allmänna och direkta 
val till regionorgan i stället för att politiken bedrivs inom ramen för indirekt 
utsedda samverkansorgan. Man kan också ur demokratisynpunkt hävda 
att regionkommunernas utvecklingspolitik involverar en betydande mängd 
intressegrupper genom de partnerskapsarrangemang och projekt- 
organisationer som präglar det regionala utvecklingsarbetet i dag. Likväl 
är den regionala utvecklingspolitiken knappast en angelägenhet som  
engagerar medborgare eller som på bredden involverar de politiska partierna. 
Påståendet att den svenska regionaliseringen är något av ett elitprojekt är 
något som fortfarande har fog för sig. De strategiska frågorna handlar i 
denna del om att lyfta in de demokratiska ambitioner som präglade region-
försöken, dvs. att stimulera olikartade demokratipolitiska ambitioner.

Slutsatser och konstruktivt inspel
I vår undersökning har vi analyserat vad kommunerna vill samverka om 
och hur de vill göra det. Kort sammanfattat har vi hittat svar på den första 
frågan på en skala från det lilla till det stora, från gemensamma lösningar 
med grannkommunerna till att skifta uppgifter med landstingen och staten. 
Några intervjupersoner är tveksamma till samgående och framhåller att 
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man kan samverka utan organisationsförändringar. Andra verkar se  
samgående som nödvändigt för att samverka mer.  
 En intressant iakttagelse är att kommunerna i Skåne ger djärvare ex-
empel och därmed tycks ha kommit längre i en gemensam hantering av 
problem som berör alla eller många kommuner. Det är frestande att dra 
slutsatsen att samarbetsklimatet utvecklats på grund av Region Skånes 
arbete. Vi har tidigare framhållit att det sannolikt är så, men att det går 
att utveckla samarbetsklimatet även under andra omständigheter, vilket 
visas av det goda samarbetet i Östergötland och Gävleborg. 
 Inom det tillväxtpolitiska området finns ett starkt stöd för att samarbeta 
mer om infrastruktur och kollektivtrafik. Kommunerna ser det som en 
angelägen uppgift för att underlätta pendling och nya samarbeten mellan 
företag. I övrigt är man försiktiga och ser ingen stor roll för sig själva eller 
regionen i att stimulera näringslivets utveckling. Det nämns exempel 
både på gott samarbete mellan kommunerna och på att man konkurrerar 
även om små företags etablering. 
 På den andra frågan, om hur en region bör organiseras, framhåller 
man behovet av en delregional samverkansnivå i ett storlän, liknande de 
fyra ”hörnen” i Skåne. Kort sammanfattat tycks Region Skåne vara en god 
förebild för nya länssammanslagningar. Man pekar på den värdefulla  
processen att bli överens i startskedet och de fortsatta dialogerna mellan 
regionen och kommunerna. Några har lyft fram värdet av att det finns ett 
kommunförbund i Skåne som kan bidra till samordning och dialog med 
regionen.  
 Man pekar också på den organisationsmodell som valdes, där kommu-
nerna får inflytande genom delregionerna men inte genom en roll i Region 
Skånes beslutsstruktur. Detta skiljer Region Skåne från Västra Götalands-
regionen och Region Halland. Det är en modell som gör ansvaret tydligare 
och som gör det lättare för partierna att ha en avgörande roll i regionen. 
Modellen kombinerar samverkan mellan aktörer med ett relativt tydligt 
ansvarsutkrävande. 
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