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Sammanfattning

Syftet med uppsatsen är att utifrån teorier om regional demokrati presentera möjliga sätt på
vilka man kan hantera den regionala demokratiproblematiken samt att undersöka vad de
politiska partierna tycker, såväl rikspolitiskt som lokal/regionalpolitiskt i Östergötland, om
hur den demokratiska strukturen på regional nivå skall vara organiserad i framtiden och vad
detta kan betyda för demokratin. Ett delsyfte är att som ett exempel på hur frågan om regional
demokrati kan hanteras belysa den ideella föreningen Östsam i Östergötland samt att
presentera partiernas uppfattning om dess uppkomst och nuvarande organisationsstruktur.

För att få en bra uppfattning om partiernas ståndpunkter i regionfrågan både på rikspolitisk
och lokal/regionalpolitisk nivå används i huvudsak material i form av litteratur,
tidningsartiklar och offentligt tryck. Därutöver har 21 intervjuer genomförts på lokal/regional
nivå. Politikernas uppfattningar på rikspolitisk och lokal/regionalpolitisk nivå angående
regional demokrati sammanställs och jämförs mot teorierna. Den ideella föreningen Östsam
används som ett exempel på de politiska partiernas uppfattning om regional demokrati utifrån
ett lokalt/regionalt perspektiv.

I teoridelen redogörs för den regionala demokratiproblematiken som består av att uppgifts-
och ansvarsfördelningen mellan de olika politiska aktörerna på den regionala nivån är otydlig.
Därigenom är det svårt för medborgarna att på ett enkelt sätt utkräva politiskt ansvar för de
fattade besluten. En möjlig lösning på demokratiproblematiken är att den regionala
samhällsorganisationen struktureras utifrån någon av de tre organisationsmodellerna Statligt
regionalt ansvar, Kommuner i samverkan eller Regionalt folkstyre. Teoridelen presenterar
också olika synsätt på regional demokrati. Det finns två sätt genom vilket representativt
demokratiskt styre på regional nivå kan förverkligas. Det är genom direkta val och indirekta
val.

Generellt råder det samstämmighet inom de politiska partierna angående hur de vill att den
regionala samhällsorganisationen skall se ut i framtiden i Östergötland och därmed hur den
regionala demokratiproblematiken skall hanteras. Samstämmigheten är stor inom partierna
både på rikspolitisk och på lokal/regionalpolitisk nivå; på den lokala och regionala nivån
gäller detta både innan och efter att den ideella förening Östsam bildades. Centerpartiet,
Folkpartiet, Kristdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet menar att det finns ett behov
av att demokratin på den regionala nivån stärks. Detta skall enligt de fem partierna ske genom
att ett direktvalt regionalt självstyrelseorgan med beskattningsrätt skapas som har ett betydligt
större ansvars- och kompetensområde än vad dagens landsting har. Detta organ föreslås kallas
regionfullmäktige eller regionparlament. Oavsett namnet tar samtliga partier avstånd från att
organet får en sådan stor makt att Sverige utvecklas till en förbundsstat. Moderaterna vill att
den demokratiska strukturen på den regionala nivån skall bestå av ett frivilligt samarbete
mellan kommunerna. Moderaterna anser vidare att Sverige skall ha två direktvalda politiska
nivåer med beskattningsrätt; den statliga och den kommunala. Landstinget med
landstingsfullmäktige skall avskaffas. Socialdemokraterna är splittrade i frågan, både på
rikspolitisk och på lokal/regional politisk nivå, om hur den regionala samhällsorganisationen
bör se ut i framtiden.

Utifrån resultatet av studiens frågeställningar görs en generell kategorisering av partierna. Det
resulterar i att Centerpartiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet
kan kopplas till organisationsmodellen Regionalt folkstyre och Moderaterna till modellen



Kommuner i samverkan. Socialdemokraterna som är splittrade i sin uppfattning kan kopplas
till modellerna Regionalt folkstyre och Kommuner i samverkan. Alternativt kan partiet
placeras under en ny organisationsmodell som skulle kunna bestå av en kompromiss av de två
modellerna. Partiernas ståndpunkter i den regionala demokratifrågan är i stort relativt lika.
Förutsättningar borde också finnas för en kompromiss om hur den demokratiska regionala
organisationsstrukturen skall se ut som alla partier kan enas kring. Detta gör att det bör finnas
goda förutsättningar för en stabil och framgångsrik utveckling i Östgötaregionen.
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1.  Inledning

1.1  Bakgrund

Under 1990-talet har vi sett att regionerna i flera av de västeuropeiska staterna fått en allt
större betydelse. Begreppet ”regionernas Europa” dyker allt oftare upp i den politiska
debatten. Detta speciellt då diskussionen handlar om Europas, och då framförallt om
Europeiska unionens (EU:s) framtid. Samtidigt som den överstatliga nivån stärkts inom EU
har även regionernas ställning stärkts. Detta har skett på nationalstaternas bekostnad.1 Som
exempel på regionaliseringen inom EU kan Skottland och Nordirland nämnas, som inte för så
länge sedan fick ökad självstyrelse med bl.a. egna parlament. Vid sidan av de federala staterna
i EU, d.v.s. Tyskland, Österrike och Belgien, har Spanien och Italien regioner med en stark
ställning. Inom EU råder det stora skillnader mellan medlemsstaternas olika regioner.
Regionerna skiljer sig från varandra dels med avseende på politiska och institutionella
faktorer som t.ex. graden av självstyrelse, dels med avseende på historiska, kulturella och
ekonomiska faktorer som t.ex. graden av entreprenörsanda. De skiljer sig givetvis också från
varandra vad gäller folkmängden.2

Det finns starka krafter i Europa som arbetar för en regionalisering. Ett exempel är den
regionala samarbetsorganisationen Assembly of European Regions (AER). AER bildades
1985 och är en paraplyorganisation vars medlemmar består av omkring 260 regioner, inom
både Väst- och Östeuropa. Däribland en majoritet av de svenska landstingen. För att en region
skall få bli medlem krävs det att den är en folkvald subnationell enhet. AER ser som sin
uppgift att representera de regionala intressena gentemot EU:s institutioner samt att arbeta för
en regionalisering av samtliga stater i Europa. Detta genom krav på att regionala valkretsar
skall bildas och att subsidiaritetsprincipen skall styra allt beslutsfattande inom EU och i resten
av Europa. AER spelade en aktiv roll inför skapandet av Maastrichtfördraget vilket
resulterade i bildandet av Regionkommittén. Kommittén, som endast är rådgivande och
representerar medlemsstaternas regioner, ser AER som en institution som på lång sikt skall
utvecklas till en regional kammare i Europaparlamentet med medbestämmanderätt.3

En händelse som kan resultera i att regionerna inom EU kan får en starkare ställning är att den
f.d. italienske premiärministern Romano Prodi våren 1999 utsågs till ny ordförande för EU-
kommissionen. Den förra EU-kommissionen under ledning av luxemburgaren Jacques
Santers, tvingades att avgå i mitten av mars 1999 på grund av bl.a. korruption.4 En anledning
till att den nya EU-kommissionen sannolikt kan komma att verka för att regionerna inom
unionen ges en mer betydande ställning är att Prodi som italiensk regeringschef ofta allierade
sig med regionala ledare och betonade betydelsen av självstyrelse för regionerna och nivåerna

                                                          
1 Johansson, 1995, s.9ff; Johansson, Jörgen, ”Demokrati i regioner – utvecklingsdrag och möjligheter” i SOU
1999:76, s.349.
2 Gidlund, 1992, s.22f; Gidlund, Janerik, Sörlin, Sverker, 1993, s.16; Malmström, Cecilia, 1996, ”Regionernas
Europa – en lösning på det demokratiska underskottet” i Kaufmann (red) s.65f.
3 Bullmann, Udo, 1997, ”The Politics of the Third Level”, i Jeffery, (red), s.4; Loughlin, John, 1997,
”Representing Regions in Europe: The Committee of the Regions”, i Jeffery, (red), s.150f; Weyand, Sabine,
1997, ”Inter-Regional Associations and the European Integration Process”, 1997, i Jeffery, (red.), s.176f;
Malmström, 1996 i Kaufmann (red), s.65.
4 Brors, i DN, 990317, s.10f.
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därunder. Därigenom kan man säga att han befäste regionaliseringsprocessen i Italien. Vidare
har han många gånger framfört att han vill se ”de regionala och lokala krafternas Europa”.5

Även i Sverige har regionfrågan under den senaste tiden uppmärksammats och kommit upp på
den politiska dagordningen. Detta har skett inte minst genom att ett antal offentliga
utredningar i frågan lagts fram under 1990-talet. Några av dessa utredningar är
regionutredningen6 och regionberedningen, vilka bl.a. presenterar olika modeller för framtida
svenska regioner.7 Sveriges medlemskap i EU kan också vara en orsak till att regionfrågan
kommit upp på den politiska dagordningen.

Som en följd av diskussionerna om en regionalisering i Europa och av de offentliga
utredningarna lade regeringen fram två propositioner, en i september 1996 om införandet av
en regional försöksverksamhet samt en ett år senare om en ändrad länsindelning och
försöksverksamhet i Västsverige. Försöksverksamheten skulle bedrivas i följande län: Skåne,
Västra Götaland, Jämtland, Kalmar och Gotland.8 Länen skulle få ökad självstyrelse genom
att t.o.m. år 2002 ansvara för vissa områden som tidigare hanterats av respektive länsstyrelse.
I vissa av länen skapades det också direktvalda regionfullmäktige som t.ex. i Skåne län.9

År 2002 skall riksdagen och regeringen, enligt planerna, fatta beslut om den framtida
regionala samhällsordningen för hela landet. Östergötlands kommuner och landsting ville
dock inte vänta till dess, utan efter överläggningar i Mjölby den 15 november 1996 enades
representanter från de politiska partierna i kommunerna och landstinget om att på eget initiativ
starta en regional försöksverksamhet. Den fick namnet Östsam - Östsvensk Samverkan för
Regional Utveckling. Östsam är en ideell förening i vilken Östergötlands samtliga kommuner
och landsting är medlemmar. Dess beslutandeförsamling/ föreningsstämma utses indirekt,
d.v.s. av kommunernas fullmäktige och av landstingets fullmäktige. Östsam startade formellt
den 3 september 1999 och skall bedriva verksamhet t.o.m. år 2002.10

Inom och mellan de politiska partierna i Östergötland har det sedan en tid tillbaks förts en
livlig debatt om föreningsstämman skulle utsetts indirekt (som beslutats) eller om det varit
bättre om den istället utsetts direkt av väljarna på samma sätt som t.ex. Västra Götaland läns
regionfullmäktige. Denna motsättning mellan indirekta - och direkta val är nära kopplad till
den klassiska statsvetenskapliga forskningsproblematiken om konflikten mellan regionalt och
nationellt beslutsfattande. Regionutredningens modeller kan vara till hjälp för att hantera
denna konflikt.

                                                          
5 Gustavsson, i SvD, 990329, s.6.
6 SOU 1992:63 och SOU 1992:64.
7 SOU 1993:97 och SOU 1995:27.
8 Jämtland lämnade försöksverksamheten på ett tidigt stadium.
9 Proposition 1996/97:36.
10 Brattgård, 1998, s.2f.
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1.2  Syfte och frågeställningar

Syftet med uppsatsen är att utifrån teorier om regional demokrati presentera möjliga sätt på
vilka man kan hantera den regionala demokratiproblematiken samt att undersöka vad de
politiska partierna tycker, såväl rikspolitiskt som lokal/regionalpolitiskt i Östergötland, om
hur den demokratiska strukturen på regional nivå skall vara organiserad i framtiden och vad
detta kan betyda för demokratin. Ett delsyfte är att som ett exempel på hur frågan om regional
demokrati kan hanteras belysa den ideella föreningen Östsam samt att presentera partiernas
uppfattning om dess uppkomst och nuvarande organisationsstruktur.

De frågeställningar som studien kommer att behandla är:
-   Vad är den regionala demokratins problem?
-   Är det utifrån ett teoretiskt perspektiv någon skillnad mellan demokrati på regional och

nationell nivå?
-   Hur kan den regionala demokratiproblematiken hanteras?
-   Finns det en skillnad i vad partierna tycker på rikspolitisk – respektive

lokal/regionalpolitisk nivå om hur den regionala demokratin skall vara organiserad i
framtiden?

-   Finns det en skillnad mellan vad enskilda förtroendevalda partipolitiska företrädare på
lokal/regional nivå tycker jämfört med partiernas officiella uppfattning i frågan på
lokal/regional nivån?

-   Vilken uppfattning har de politiska partierna i Östergötland om Östsam?
-   Hur överensstämmer de politiska partiernas ståndpunkter med de presenterade lösningarna

på den regionala demokratins problem?

Den första till och med den tredje frågeställningen behandlas i kapitel 3. Den fjärde till och
med den sjätte frågeställningen behandlas i kapitel 4. Slutdiskussionen i kapitel 5 utgår ifrån
alla frågeställningarna men med tyngdpunkten på den sjunde frågeställningen.

1.3  Metod och material

För att besvara frågeställningarna ovan använder jag mig av sekundärdata, som litteratur,
tidningar och partimaterial. Jag använder mig också av primärdata i form av motioner och
interjuver. Syftet med intervjuerna är att få en verksamhetsnära lokal/regional bild av
problematiken, samt att få en aktuell uppfattning om vad några enskilda lokala/regionala
partipolitiska företrädare och aktörer tycker om hur Östsam och den regionala demokratin
skall utvecklas och vara organiserad i framtiden. Östsam används således som ett exempel
vilket visar de politiska partiernas uppfattning om regional demokrati utifrån ett
lokal/regionalpolitiskt perspektiv.

Intervjuerna syftar vidare till att utröna skillnader och likheter mellan och inom partierna i de
olika kommunerna och i landstinget. Personer som på olika sätt har en nära anknytning till
Östsam har intervjuats. 21 personer intervjuades, tre från varje parti. Motivet till att jag valt att
göra 21 intervjuer är att det intressanta för denna studie är att få fram vad några enskilda
politiker tycker och inte att presentera en undersökning som säger sig vara statistiskt säker och
generellt gällande för de politiska partierna. Anledningen till att jag ändå gjort så många som
21 intervjuer är att det är viktigt att höra politiker från alla partier i både landstinget,
små -, medelstora- och stora kommuner. Detta för att om möjligt kunna utröna eventuella
skillnader inom och framförallt mellan partierna.
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Den ständigt mer eller mindre pågående konflikten mellan centrum och periferi, bl.a.
bestående av dragkampen om demokratiskt inflytande och ekonomiska resurser inom regionen
kan möjligen ha påverkat intervjuresultatet. Detta då den geografiska spridningen av de
intervjuade personerna är snedfördelad genom att två tredjedelar av de intervjuade personerna
kan sägas representera ”centrumfallangen” då de kommer från en stor kommun, (Linköping)
och landstinget. Om istället de intervjuade partirepresentanterna från de små och medelstora
kommunerna utgjort merparten av samtliga intervjuade skulle kanske studiens resultat ha
blivit ett annat.

Den metod som använts för att få fram de 21 personerna kan liknas vid en
stickprovsundersökning. Dock har urvalet inte varit helt slumpmässigt utan till stor del styrt.
Urvalsprocessen gick till på följande sätt:

Jag kontaktade partikanslierna i Östergötland och frågade efter personer som på något sätt har
anknytning och kontakt med Östsam samt som sitter som fullmäktigeledamot för sitt parti.
Vidare skulle dessa personer ha en geografisk spridning så att en från vardera parti kom från
landstingsfullmäktige, från Linköpings kommunfullmäktige samt från en liten eller medelstor
kommuns fullmäktigeförsamling i Östergötland. Anledningen till att intervjuerna främst
fokuserades kring företrädare från Linköpings kommun och landstinget var att deras
fullmäktigeförsamlingar representerar det största befolkningsunderlaget samt också av
praktiska skäl då båda församlingarna finns i Linköping. Intervjuerna utfördes sedan genom
besök och telefonsamtal. Besöksintervjuerna dokumenterades med bandspelare. Varje intervju
varade mellan en halv till en timme. Materialet har behandlats konfidentiellt.

Intervjumetoden var att, efter några generella inledande kortsvarsfrågor bl.a. om var personen
är politiskt verksam, låta intervjupersonen berätta fritt utifrån ett antal tematisk frågor. Under
intervjuns gång har vid behov kompletterande följdfrågor ställts. Intervjuförfarandet kan
således i huvudsak beskrivas som mer av öppen djupintervjukaraktär snarare än av ett styrt
kortsvarsbaserat intervjuförfarande. Intervjuerna har dock styrts genom att samma
kortsvarsfrågor liksom tematiska frågor har ställts till samtliga intervjupersoner.11

De frågor som ställdes i intervjuerna kan på olika sätt relateras till uppsatsens syfte och
frågeställningar. För att på ett enklare sätt kunna redovisa intervjumaterialet har fyra
huvudfrågeområden definierats vilka samtliga knyter an till hur den framtida regionala
samhällsorganisationen kan komma att se ut i Östergötland efter år 2002. De fyra
huvudfrågeområdena, Organisationsstruktur, Direkta eller indirekta val, Tidsperspektiv och
Andra regionala aktörer, har tagits fram efter att intervjumaterialet gåtts igenom. Dessa
huvudfrågeområden kommer jag att återkomma till vid redovisandet av intervjuresultatet i
kapitel 4 ”Partiernas synpunkter om regional demokrati”.

Det tillvägagångssätt som använts i uppsatsen är att utifrån en teoretisk diskussion och utifrån
partiernas syn på regional demokrati, både med avseende på en rikspolitisk och
lokal/regionalpolitisk uppfattning knyta ihop partiernas ståndpunkter med teorin. Detta görs
genom att partierna på ett generellt sätt kategoriseras in under någon av de i teorin
presenterade modellerna utifrån hur de allmänt ser på regional demokrati och hur de ser på
fallet Östsam.

                                                          
11 Se bilaga. Intervjufrågor.; Halvorsen, 1992, s.83ff.
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Den lokala/regionala politiska uppfattningen om regional demokrati, vilket exemplifieras av
Östsam, kommer till uttryck i uppsatsen på två sätt; dels genom partiernas officiella
uppfattning på den lokala/regionala nivån vilket baseras på remissvar från de lokala/regionala
partierna och dels genom några partiföreträdares uppfattning vilket baseras på intervjuer med
enskilda förtroendevalda på den lokal/regionalpolitiska nivån.

Viktigt material i arbetet har varit de utredningar som gjorts angående regioner. Av speciell
betydelse för uppsatsen och som till viss del kan sägas varit en av dess utgångspunkter är SOU
1992:63, Regionala roller. En perspektivstudie. Utredningen analyserar den offentliga
verksamhetens uppbyggnad på den regionala nivån samt föreslår olika alternativ eller
modeller för en framtida organisationsstruktur på den regionala nivån. Det var också i början
av 1990-talet som tankegångarna och diskussionerna om den regionala nivån i Sverige tog fart
på allvar. Därför har materialet till stor del kommit att vara fokuserat på den första halvan av
1990-talet. Vad gäller materialet i form av offentligt tryck ligger fokus på de fyra senaste åren
och vad gäller tidningsartiklarna endast på det senaste året. Vad gäller intervjumaterialet är det
från våren 2000. Intervjuerna utgör en viktig del av materialet vars resultat presenteras i
kapitel 4. Kvalitén på detta källmaterial kan, vilket nämnts tidigare, möjligen ha vissa brister
och eventuellt vara något vinklat då jag valt att göra urvalsförfarandet inför intervjuerna på ett
icke statistiskt slumpmässigt sätt. Detta är jag dock medveten om.

Jag har haft god användning av mötesanteckningar och urklipp om Östsam från Östergötlands
Kommunförbund och av en sammanfattning av remissvar om Östsam. Anledningen till att jag
använde detta material var att det genom tidningsurklippen och framförallt genom
remissvaren på ett tydligt sätt presenterade partiernas officiella uppfattning på den
lokal/regionalpolitiska nivån.

Verk av central betydelse för uppsatsen är också; Renässans för regioner – om tekniken och
den sociala kommunikationens villkor., Törnqvist, 1998, Europeiska Regioner.
Regionforskning i empirisk och normativ belysning., Johansson, 1995, Demokratins
utmaningar. Folkstyrets problem och möjligheter på lokal, regional, nationell och
gränsöverskridande nivå., Kaufmann, 1996, SOU 1992:64, Utsikt mot framtidens regioner –
sju debattinlägg, Bilaga 1 till betänkande av Regionutredningen, och SOU 1995:27, Regional
framtid, Slutbetänkande av Regionberedningen. Andra viktiga verk för uppsatsen är;
Regionalt folkstyre för utveckling, livsmiljö och välfärd., Nylund, 1994, Långt borta men nära
– en introduktion till regionfrågan, Ahlberg & Person, 1998, och Regionernas roll i Sveriges
historia., Aronsson, 1995. Dessa verk har i huvudsak kommit till användning i kapitel 2
och 3.

Urvalet av textmaterialet då det gäller böcker har skett genom litteratursökning på främst
begreppen regional demokrati och Östsam. Vad gäller textmaterialet i form av offentligt tryck,
t.ex. motioner har jag sökt igenom och använt allt tillämpbart material som jag funnit om
regional demokrati. Motionerna är en viktig del av materialet som tillsammans med
partiprogrammen utgör grunden för partiernas ståndpunkter. Tidningsartiklarna vilket utgör ett
begränsat axplock används primärt som en illustration och exemplifiering av partiernas
förhållande till regional demokrati och framförallt till deras inställning till Östsam.
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1.4  Avgränsningar

Studien kommer att begränsa sig till svenska förhållanden och då i synnerlighet till den
regionala nivån i Östergötland. Jag begränsar också studien till att se på hur en framtida
Östgötaregions organisationsstruktur skulle kunna se ut, t.ex. vad gäller hur en beslutande
församling skall utses. Studien av hur den framtida regionala organisationsstrukturen skall se
ut sker enligt de politiska partiernas åsikter. Detta sker genom att undersöka vad partierna
tycker i frågan både på rikspolitisk och på lokal/regionalpolitisk nivå i Östergötland. Hur en
politisk organisation skall se ut, t.ex. hur en beslutandeförsamling skall väljas är en klassisk
demokratisk fråga som genom den pågående statliga försöksverksamheten rörande regional
samhällsorganisation blivit mycket aktuell.

För att få en uppfattning om vad partierna tycker på den lokala/regionala nivån har jag valt att
lyfta fram ett exempel på vad de anser om den regionala försöksverksamheten i Östergötland,
d.v.s. Östsam. Detta kommer att ske med avseende i huvudsak på organisationen och inte på
verksamheten. Jag har också valt att begränsa mig till att uppmärksamma den regionala
demokratiska nivåns möjligheter och problem samt vilka principiella lösningar det finns och
hur de politiska partierna förhåller sig till dessa. Den tidsperiod som studien är avgränsad till
är från omkring år 1990 till och med år 2000. Jag kommer dock inte att fokusera på om
partiernas inställning har ändrats under den aktuella tidsperioden. Jag har för övrigt inte funnit
några tecken på att så skulle vara fallet, utan jag kommer att sammanfoga valda
observationstillfällen utifrån det använda materialet till en helhetsbild av vad partierna tycker
oberoende av när materialet är inhämtat.

Regiondebatten kan i huvudsak delas in i två olika frågor eller problemområden. Dessa är
indelning och ansvarsfördelning. Jag har valt att fokusera på frågan om ansvarsfördelningen
mellan olika politiska aktörer på den regionala nivån. Frågan om indelningen handlar om en
regions geografiska utbredning, t.ex. om storleken på ett län.

Av de politiska partierna har jag valt att endast studera de sju riksdagspartierna i Östergötland.
När jag använder begreppet parti syftar jag på partiledning, partiföreträdare, d.v.s. ledamot i
kommun-, och landstingsfullmäktige eller i riksdagen och då framförallt på de personer bland
dessa som är insatta i Östsamfrågan. Anledningen till detta är att på ett lättare sätt kunna
hantera begreppet parti.

1.5  Disposition

Uppsatsen består, förutom av en sammanfattning först i dokumentet, av inledning (kapitel 1)
och av tre huvuddelar. Den första av huvuddelarna (kapitel 2 och 3) är den teoretiska delen
som beskriver regionfrågans historik och olika synsätt på regional demokrati samt olika
modeller för en regional demokratisk organisationsstruktur. Den empiriska delen (kapitel 4)
handlar om partiernas syn på den framtida regionala samhällsorganisationen både utifrån ett
rikspolitiskt och ett lokal/regionalpolitiskt perspektiv. Det senare baseras på ett exempel över
de lokala/regionala politikernas uppfattning i form av Östsam. Den tredje huvuddelen,
analysdelen (kapitel 5) utgörs av analys och slutsatser.
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2.  Regionfrågan

2.1  Den svenska regiondebattens historiska bakgrund

Varför är frågan om regional demokrati aktuell? Några av orsakerna till detta presenteras i
nedanstående avsnitt.

Bakgrunden till att regioner och regionbegreppet under det senaste årtiondet allt mer hamnat i
fokus och fått en ökad betydelse är att nationalstatens roll allt oftare har ifrågasatts och
debatterats. Den ökade globaliseringen, framförallt när det gäller ekonomiska och
kommunikationsmässiga förhållanden samt en hårdare internationell konkurrens, har
tillsammans med den europeiska integrationsprocessen genom EU lett till en minskad
betydelse för den enskilda nationalstaten. Detta fenomen har resulterat i debatt och krav på en
starkare roll för regionerna i Europa.12

Denna debatt finns även i Sverige. Sverige har dock till skillnad mot en del andra stater, sedan
lång tid tillbaka av tradition, svaga regioner och en statsmakt som innehar den överordnade
delen av det offentliga maktutövandet. Å andra sidan har Sverige ett relativt starkt lokalt
självstyre, som innehas av kommunerna och som inte är helt självklart i en stat vid en
internationell jämförelse.13 Begreppet region har tidigare endast använts i Sverige i samband
med den av staten förda regionalpolitiken. Den har utgjort ett inslag i den svenska
välfärdspolitiken genom att inom landet och mellan dess administrativa regioner (länen)
förverkliga idealen om rättvisa, jämlikhet och en rimlig levnadsstandard för alla medborgare
oavsett i vilken del av landet de bor.14

Den nuvarande regionindelningen eller länsindelningen har sitt ursprung i 1634 års
regeringsform och har endast ändrats marginellt sedan år 1810. Under hela efterkrigstiden har
det förts en debatt om uppgifts- och ansvarsfördelningen mellan den lokala, regionala och
nationella nivån. Sedan 1970-talet har man diskuterat en reformering av länsindelningen och
om att den regionala nivån behöver en tydlig demokratisk arena genom ett läns- eller
regionparlament. Detta då nuvarande system anses innehålla demokratiska och
effektivitetsmässiga brister. Landstinget med sitt begränsade ansvarsområde, som i huvudsak
omfattar sjukvården, och statens representation i länet genom länsstyrelsen och
landshövdingen har inte på ett tillfredställande sätt kunnat utgöra en tydlig demokratisk arena.
Grunden för ifrågasättandet och kritiken mot den regionala nivåns organisering i Sverige idag
är att den regionala nivån kännetecknas av att det finns många olika aktörer med till viss del
överlappande kompetens- och ansvarsområden. Exempel på detta är landstingen med deras
olika organ samt länsstyrelserna med deras statliga länsorgan. Genom denna mångfald av
aktörer har uppgifts- och ansvarsfördelningen mellan dem blivit oklar. Detta har resulterat i
problem med ansvarsutkrävandet.15

                                                          
12 Aronsson, 1995, s 9f och s.212; Ahlberg & Person, 1998, s.8.
13 Aronsson, 1995, s 9f och s.212; SOU 1992:64, s.11; Gidlund, 1992, s.38.
14 Gidlund & Sörlin, 1993, s.157f.
15 Aronsson, 1995, s 9f och s.212; SOU 1992:64, s.11; Gidlund, 1992, s.38; Fornander, 1995, s.38; Henning,
Roger & Liljenäs, Ingrid, 1994, ”Regiondebatten i Sverige – en översikt (Del II)” i Henning & Liljenäs, 1994,
s.81.
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2.1.1  Debatten tar fart igen

På 1990-talet tog debatten om regioner fart igen. Detta skedde med utgångspunkt från
Svenska Kommunförbundets och Landstingsförbundets initiativ vilka ställde en begäran till
regeringen om att uppgifts- och ansvarsfördelningen mellan lokal, regional och nationell nivå
borde utredas. När en statliga utredningar och en parlamentarisk beredning färdigställts tog
debatten fart på allvar. Regionutredningen, vars resultat presenterades sommar 1992,
analyserade den regionala samhällsorganisationens uppbyggnad och föreslog tre alternativ för
den framtida strukturen på den regionala nivån. Strax därefter bemyndigade den svenska
regeringen chefen för civildepartementet att tillsätta en parlamentarisk beredning som fick i
uppgift att utforma förslag om den offentliga verksamhetens indelning och uppbyggnad på
den regionala nivån. Utredningen med slutbetänkande lades fram 1995 av
Regionberedningen.16

Det fanns två huvudmotiv till regionberedningens slutsats att den regionala nivån borde
stärkas. Det första motivet handlade om att fördjupa demokratin genom decentralisering,
vilket skulle ske genom att det direkta medborgarinflytandet utvecklades genom att flytta
beslut från länsstyrelsernas tjänstemän till folkvalda församlingar. Det andra motivet var av
effektivitetskaraktär och innebär att skapa konkurrenskraftiga regioner både nationellt och
internationellt. I samhället, både det offentliga och privata, har det av effektivitetsskäl
utvecklats större administrativa enheter. Detta gäller t.ex. för flera statliga verk och privata
företag. Beredningen föreslog att en ny länsindelning behövs då dagens län är för små samt att
någon typ av regional försöksverksamhet skulle införas.17

I oktober 1996 framförde den svenska regeringen ett förslag om försök med regionalt
självstyre. Detta skulle ske i Jämtlands, Västra Götalands, Gotlands och Kalmar län samt i
Skåne län. Den statliga försöksverksamheten skall pågå till 2002 och därefter utvärderas. I de
tre sistnämnda länen avskaffades länsstyrelsernas styrelse och en lagändring skede vilket
möjliggjorde att tidigare statliga ansvarsområden kunde föras över till olika regionala organ. I
Skåne bildades först ett indirektvalt regionförbund vars ledamöter utsågs av kommun-, och
landstingsfullmäktige. 1999 ersattes regionförbundet med ett direktvalt regionfullmäktige som
i sin tur utsåg en regionstyrelse. De ansvarsområden som genom försöksverksamheten fördes
över till regionala organ handlade bl.a. om fördelningen av lokala trafikanslag och
regionalpolitiska medel.18

I debatten framfördes det många förslag. Det kanske mest långtgående var att både landstinget
och länsstyrelsen helt skulle avskaffas och ersätts med ett direktvalt regionalt
självstyrelseorgan med beskattningsrätt. I debatten tydliggjordes det att åsikterna i
regionfrågan kom att följa organisationstillhörighet snarare än att vara av politisk-ideologisk
karaktär. Ett exempel på detta är att företrädare från kommunerna i större utsträckning
föredrar en regionalisering enligt modellen kommuner i samverkan, medan
landstingsrepresentanter förordade ett system med regionalt folkstyre.19

                                                          
16 Ibid, s. 9f och s.212; s.11; s.38; s.38; s.81.
17 Henning & Liljenäs, 1994, i Henning & Liljenäs, 1994, s.81f; SOU 1992:63, s.3ff; Törnqvist, 1998, s.72;
Olsson & Jakobsson, 1997, s.7.
18 Törnqvist, 1998, s.74f.
19 Olsson & Jakobsson, 1997, s.6. En presentation av modellerna görs under avsnitt 3.3 ”Regionala
samhällsorganisationer”.
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Ett annat exempel på då detta tydliggörs är att Landstingsförbundet vill ha ett direktvalt
regionalt folkstyre och Svenska Kommunförbundet förordar en modell med kommuner i
samverkan. Statsvetaren Stig Montin m.fl. menar att forskningen om regioner och demokrati
inte i någon betydande utsträckning kan stärka företrädarnas argument för någon av de två
alternativen.20

En faktor som ibland tolkas på olika sätt i regiondebatten är antalet politiska nivåer i Sverige.
I enlighet med grundlagen har vi två nivåer – den statliga och den kommunala. Anledningen
är att den statliga nivån kan fatta bindande beslut för kommunerna vilket mellannivån,
regionerna, (landstingen) inte kan göra. Således är regionerna inte överordnade kommunerna
utan står på samma nivå. Detta kan också sägas framgå av namnet då kommunerna egentligen
heter primärkommuner och landstingen, landstingskommuner. Försöksverksamheten med en
ny regional samhällsorganisation ändrar inte på detta förhållande.21

2.1.2  EU:s påverkan på debatten

På 1990-talet genom EU:s subsidiaritetsprincip22 har regionaliseringen och behovet av en
tydlig demokratisk arena blivit än mer aktuellt. Många regioner i Europa ser med förhoppning
på en maktdelning mellan EU och regionerna på de försvagade nationalstaternas bekostnad.23

En orsak till att man diskuterar en regional nivå i Sverige kan vara medlemskapet i EU.
EG/EU vill att regionerna och kommunerna får en allt större betydelse i det europeiska
samarbetet. Det ökade intresset för den regionala nivån inom EG/EU kommer bl.a. till uttryck
genom den gemensamma proklamation som antogs 1984 av Kommissionen,
Europaparlamentet och Europeiska ministerrådet om att i större utsträckning låta de enskilda
regionerna deltaga i beslutsfattandet.24

En annan viktig händelse var att Europaparlamentet 1988 antog en resolution som fastslog att
en demokratisering av förvaltningen på den regionala nivån var önskvärd i medlemsstaterna.
Detta genom att en demokratisering på den regionala nivån hade ett nära samband med
regionernas ekonomiska och sociala utveckling. Orsaken till antagandet av resolutionen var att
en regional förvaltning skulle underlätta EG:s regionalpolitik och utvecklandet av en
europeisk identitet. Vidare hade parlamentet konstaterat att av regionerna inom EG/EU var det
hälften som saknade en ”demokratisk stuktur på regional nivå som gav medborgarna
möjlighet att delta i beslutsfattandet.”25 Resolutionen skall dock endast ses som en
                                                          
20 Montin, Stig & Olsson, Jan, 1995, ”Politik och demokrati i landstingen. Sammanfattning av forskningsstudie
från Novemus, Högskolan i Örebro”, Bilaga 3 i Fornander, 1995, s.71;
Montin & Olsson, 1994, s.1.
21 Ibid, s.11.
22 I den politiska debatten om EU i Sverige har ofta subsidiaritetsprincipen likställts med närhetsprincipen, vilket
är felaktigt då det rör sig om två olika principer. Även om de liknar varandra. Närhetsprincipen har sin förankring
i Maastrichtfördragets preambel och i art. A som föreskriver att ”besluten skall fattas så nära en medborgare som
möjligt” och subsidiaritetsprincipen finns uttryckt i Maastrichtfördraget art. 3b som säger att ”På de områden där
Gemenskapen inte är ensam behörig skall den i överensstämmelse med subsidiaritetsprincipen vidta en åtgärd
endast om och i den mån som målen för den planerade åtgärden inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av
medlemsstaterna och därför, på grund av den planerade åtgärdens omfattning eller verkningar, bättre kan uppnås
på gemenskapsnivå.”, (Allgårdh & Norberg, 1995, s.97.) I uppsatsen används fortsättningsvis begreppet
närhetsprincipen, om inte den använda källan fordrar något annat.
23 Aronsson, 1995, s.9f och s.212; SOU 1992:64, s.11; Gidlund, 1992, s.38.
24 SOU 1994:2, s.48f.
25 SOU 1994:2, s.48.
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rekommendation då EG/EU inte kan ingripa i medlemsstaternas inre förvaltning men den kan
säkerligen ha varit en bidragande orsak till att diskussionerna om den regional organisation i
Sverige tagit fart på nytt.26

Särskilt pådrivande i regionaliseringsprocessen och skapandet av det som brukar kallas
regionernas Europa är de tyska delstaterna. Dessa ser EU:s Regionkommitté, som bildades
genom Maastrichtavtalet, som ett viktigt steg mot skapandet av ett europeiskt
trekammarparlament. Detta skulle avspegla en organisering av Europa i tre nivåer;
delstater/regioner, nationalstater och EU.27

I Sverige finns det ingen motsvarighet till de typer av regioner som är vanliga i det
kontinentala Europa, d.v.s. regioner som har tydliga egenskaper och en hög grad av självstyre
som t.ex. de italienska regionerna. När man i dagligt tal i svenska sammanhang talar om
regioner menar man istället ofta främst län, landsting och territoriella indelningar som statliga
myndigheter eller företag gjort. Som exempel kan nämnas högskoleregioner, vägverkets
produktionsområden eller Telia AB:s regioner. I EU-sammanhang ser man ofta regioner som
områden med folkvalda beslutsorgan och med tydliga egenskaper och uppgifter. Sådana
regioner kan utgöras av flera kommuner och ibland som i Tyskland kallas för delstater
(Länder).28

Det svenska EU-medlemskapet skulle möjligen kunna vara en förklaring till att en i viss mån
ny syn på regioner i Sverige vuxit fram. I anslutning till EU:s strukturfondsstöd (bl.a.
regionalstödet) har ett internationellt samarbete mellan regionerna utvecklats, t.ex. kring
Östersjön och Öresund. Regionerna har också ansetts spela en viktig roll vad gäller ökad
tillväxt och sysselsättning. Ett annat exempel som kan visa på att det skulle kunna råda en ny
syn på regioner i Sverige är ståndpunkten, som framförts i debatten, om att det finns ett behov
av mer tydligt demokratiskt förankrade företrädare för regionerna.29

                                                          
26 Ibid, s.48f.
27 Karlsson, 1994, s.14f.
28 Fornander, 1995, s.38; Ahlberg & Person, 1998, s.10.
29 Ahlberg & Person, 1998, s.8f.
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3.  Regionala demokratins problem och möjligheter

I detta kapitel presenteras den regionala demokratins problem och möjliga lösningar på detta.
Detta sker genom en presentation av regional demokrati och  genom tre olika former för
regional organisation. Inledningsvis presenteras ursprunget till den regionala demokratins
problem vilket kan härledas från problematiken med flernivådemokrati. Uppgifterna i detta
kapitel utgör den teoretiska bakgrunden för uppsatsen och kommer att användas i analysen
under kapitel 5 ”Slutdiskussion”.

3.1  Flernivådemokrati

Det demokratiska och politiska maktutövandet finns på flera nivåer i dagens samhälle. I
Sverige består det i huvudsak av tre direktvalda nivåer, vilket det gjort sedan mitten av 1800-
talet.30 På grund av detta skulle man kunna säga att ansvarsutkrävandet försvåras för
medborgarna genom en otydlighet om vem eller vilka det är som bär det politiska ansvaret för
ett visst beslut. Givetvis behöver inte flera direktvalda politiska nivåer i sig resultera i en
otydlighet. Problemet handlar snarare om att det kan vara svårt för den enskilde medborgaren
att veta exakt vem eller vilka det är som bär ansvaret. Uttryckt på ett annat sätt; det framgår
inte alltid tillräckligt tydligt för den enskilde medborgaren t.ex. vilken institution eller
myndighet som har ansvaret för ett visst beslut. Exempelvis om ett beslut fattas, eller inte
fattas, om att en ny flygplats skall byggas mellan Linköping och Norrköping. I exemplet ovan
kan det vara svårt att veta om det är en kommun (d.v.s. kommunfullmäktige) som bär det
yttersta ansvaret för ett sådant beslut eller ickebeslut eller om ansvaret är delat på flera
kommuner i samarbete (d.v.s. kommunalförbundsfullmäktige eller i fallet Östsam en
föreningsstämma) eller ligger ansvaret inom landstinget (d.v.s. landstingsfullmäktige) eller
ligger det kanske inom länsstyrelsens ansvarsområde (d.v.s. riksdagen och
landstingsfullmäktige).

Så länge det inte är uppenbart för varje medborgare var det yttersta ansvaret ligger för
beslutsfattandet i en viss fråga kan man säga att det finns en otydlighet i ansvarsfördelningen
mellan de politiska nivåerna. Detta är ett demokratiskt problem som rör legitimiteten och kan,
enligt Landstingsförbundet,31 återfinnas inte bara mellan utan även inom alla de tre
direktvalda politiska nivåerna. Otydligheten i ansvarsfördelningen är dock, enligt Sven Inge
Nylund också Landstingsförbundet,32 speciellt framträdande på den regionala nivån då det på
denna nivå finns flera politiskt valda aktörer med överlappande kompetens- och
ansvarsområden, vilket han menar är ineffektivt och otillfredsställande ur ett demokratiskt
perspektiv.33 Det har till och med talats om ”den regionala röran”.34

Ett annat exempel som visar på att det kan skapas otydligheter är den kompromiss som
genomfördes under 1970-talet och som syftade till att stärka det demokratiska inflytandet på
den regionala nivån. En anledning till att man ville stärka demokratin var att
kommunindelningsreformerna under 1950- och 1960-talet reducerat antalet kommuner från
drygt ett tusental till knappt 300 och därmed hade avståndet mellan väljare och valda ökat.
                                                          
30 Utöver dessa nivåer har sedan 1995 även EU-nivån tillkommit. Två av de tre direktvalda nivåerna i Sverige,
den primärkommunala och den landstingskommunala utgör officiellt, vilket nämnts tidigare, en och samma nivå.
31 Sundström, 1999, s.6.
32 Nylund, 1994, s.13.
33 Ibid, s.13.
34 Sundström, 1999, s.6.
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Kompromissen innebar ett blandat huvudmannaskap på den regionala nivån. Detta genom att
landstinget utser alla ledamöter i statens regionala organ, länsstyrelsens styrelse med undantag
för landshövdingen. Därmed skapades en oklarhet som gäller såväl mandatet, ansvaret som
ansvarsutkrävandet. På liknande sätt kan det sägas vara för landshövdingen då denna har en
dubbelroll. Landshövdingen skall både vara länets främsta företrädare gentemot centralmakten
(regeringen) samt vara regeringens befallningshavande i länet.35

Ytterligare ett exempel på otydlighet vad gäller uppgifts- och ansvarsutkrävande på den
regionala nivån är att det ofta saknas en sammanhållande syn på viktiga regionala
utvecklingsfrågor som t.ex. investeringar i infrastruktur, utbildning och kultur samt
kollektivtrafik och miljövård. Idag är ansvaret för dessa frågor på den regionala nivån splittrat
mellan länsstyrelse, landsting och kommuner som samarbetar i t.ex. kommunalförbund.
Utöver detta kan otydligheten ibland bli än större då regeringen direkt blir inbladad i stora och
resurskrävande regionala utvecklingssatsningar ofta i form av infrastrukturinvesteringar. Med
andra ord är ofta flera offentliga aktörer involverade i regionala utvecklingsfrågor vilket
skapar en otydlighet för medborgarna om vem/vilka det är som bär det yttersta ansvaret. Ett
försök att komma till rätta med denna otydlighet är, enligt utredaren Bengt Owe Birgersson,
att renodla ansvaret vilket enligt honom kan göras utifrån tre principiella
organisationsmodeller.36

Enligt statsvetarna Magnus Jerneck och Anders Sannerstedt kan den moderna demokratins
problem, liksom rimligen även den regionala demokratins problem, på ett förenklat sätt
härledas till fyra begrepp; individualisering, privatisering, decentralisering och
internationalisering.37 Begreppen kan tillsammans med sina motsatser ses som demokratins
ständiga konfliktfält. Begreppet privatisering ligger utanför uppsatsen syfte och kommer
därför ej att vidare diskuteras. Dessutom har det en relativt nära koppling till
individualiseringen.38

Individualisering innebär att medborgarna i minskad utsträckning väljer att påverka genom
det kollektiva etablerade och traditionellt organiserade samhället, t.ex. genom politiska
partier, fackföreningar eller andra intresseorganisationer. Istället väljer medborgaren att hitta
andra vägar att utöva sitt inflytande, t.ex. genom att agera på egen hand eller inom nya
rörelser, ofta av enfrågekaraktär. De senaste åren har också medlemskapet i politiska partier
stadigt minskat och detta är speciellt tydligt bland ungdomar. Vi har också sett ett sjunkande
valdeltagande, en minskad partiidentifikation och en ökad rörlighet i väljarkåren samt ett ökat
”politikerförakt”. De frågor som främst väcker engagemang och politiskt intresse är de som
handlar om den ”lilla demokratin”, d.v.s. familjen, arbetsplatsen, skolan o.s.v. och därmed
direkt påverkar det dagliga livets villkor medan mer avlägsna och större frågor väcker ett
svagare intresse.39

Den svenska demokratiuppfattningen håller på att ändras från ett samhällscentrerat
(kollektivistiskt) perspektiv med folksuveränitet och det gemensammas bästa i centrum till ett
individcentrerat med ”individsuveränitet” med företräde för den privata sfären framför den

                                                          
35 SOU 1992:63, s.78.
36 Ibid, s.87f.
37 Jernek, Magnus & Sannerstedt, Anders, ”Introduktion: Demokratins problem” i Jernek, Sannerstedt, (red),
1994, s.9ff.
38 Paldanius, 1999, s.42f.
39 Jernek & Sannerstedt, 1994, s.10.
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offentliga. Individens rättigheter gentemot statens står i centrum. Den individcentrerade
modellen kan vidare sägas generera ett mer horisontellt samhälle och den samhällscentrerade
ett mer hierarkiskt samhälle i vilket det i huvudsak finns ett centrum för makten.
Sammanfattningsvis kan man säga att det totala politiska deltagandet och intresset inte har
minskat utan att det endast har funnit nya vägar.40

Decentralisering innebär att uppgifter överförts från den centrala till den regionala och lokala
nivån. I länder med en stark kommunal självstyrelse är decentraliseringen speciellt tydlig.
Som t.ex. i Sverige där det även inom en del kommuner skett en ytterligare decentralisering
genom införandet av kommundelsnämnder. Idag produceras, sedan lång tid tillbaks, den
övervägande delen av den offentliga välfärden i kommunal eller regional regi.
Decentralisering innebär också att beslutsprocessen förändras så att beslutsfattandet flyttas
nedåt och mångfaldigas så att många fler på flera ställen och vid olika tidpunkter måsta fatta
beslutet till skillnad mot tidigare då det fattades centralt vid ett tillfälle. Med beslutsfattandet
följer ansvaret vilket även det flyttas nedåt. Dock försvinner inte all makt från den centrala
nivån genom en decentralisering. Den centrala nivån har en viktig uppgift att fylla som utgörs
av att övervaka och kontrollera så att de lägre nivåerna sköter sina uppgifter.41

Ett problem med decentraliseringen skulle kunna sägas vara att den ”haltar” då det ökande
antalet uppgifter och därmed det ökade ansvaret för den regionala och lokala nivån inte har
åtföljts av tillräckliga resurser, varken ekonomiska eller demokratiska. De demokratiska
bristerna kan sägas utgöras av otydlighet i det demokratiska ansvarsutkrävandet. Detta har
uppkommit genom statens önskan att även i fortsättningen, trots decentraliseringen, ha ett
stort inflytande över den regionala och lokala nivån. Detta är speciellt tydligt på den regionala
nivån genom t.ex. länsstyrelse och landshövding.42

Individualisering och decentralisering har det gemensamt att de handlar om att få ned
beslutsfattandet på lägsta möjliga nivå samt att stärka den enskilde medborgarens och icke-
statliga aktörers makt. Renodlat rör demokratiproblemen med individualisering och
decentralisering förhållandet mellan egenintresset och allmänintresset och relationerna mellan
kollektiva aktörer på olika beslutsnivåer, t.ex. statlig, regional och lokal nivå. Därmed är
problemet kopplat till att det finns flera beslutsnivåer och till problemet med den regionala
demokratin.43

Internationalisering innebär att omvärldsberoendet ökat vilket gradvis försvagat den
nationella beslutsmakten. En del av makten har idag flyttats uppåt till internationella
organisationer som spänner över världsdelar eller över hela jorden. Exempel på detta är EU
och FN. Detta har skett dels genom ett medvetet överförande av suveränitet till gemensamma
politiska institutioner, dels genom agerandet av icke-statliga aktörer, t.ex. inom det
ekonomiska området. Statsmakten är numera inte endast utsatt för konkurrens från den
regionala och lokala nivån som vill öka sin autonomi, utan även från den överstatliga, främst i
form av EU. Därmed kan staten sägas bli klämd mellan dessa nivåer. Dock behöver det inte
betyda att bara för att en eller några organisationsnivåer förstärks så försvagas automatiskt
någon annan nivå.44

                                                          
40 Ibid, s.10; Paldanius, 1999, s.43; SOU 1999:76, s.115.
41 Paldanius, 1999, s.41f; Jernek & Sannerstedt, 1994, s.11f.
42 Jernek & Sannerstedt, 1994, s.11f.
43 Ibid, s.11f.
44 Petersson & Hermansson & Micheletti & Westholm, 1997, s.13 och s.15; Jernek & Sannerstedt, 1994, s.13f
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Kärnan i problematiken med dagens moderna flernivådemokrati är ansvarsfördelningen
mellan nivåerna. Därmed inte sagt att flernivådemokrati är problematisk som sådan och att en
fungerande demokrati endast kan utövas på en nivå. Tvärtom, ett demokratiskt maktutövande
på fler än en nivå är i det närmaste nödvändigt för att en modern demokratisk stat skall
fungera tillfredsställande. Det finns inget i den samhällsvetenskapliga forskningen som säger
att demokratin skulle vara omöjlig att förverkliga i ett flernivåsystem. I ett flernivåsystem sker
det politiska beslutsfattandet i samtida parallella och ofta inbördes kopplade processer.45

Det grundläggande problemet med flernivådemokratin som den tillämpas i Sverige idag är
enligt Landstingsförbundet, vilket nämnts tidigare, att det kan sägas vara otydligt för
medborgarna på vilken nivå och av vem/vilka på den nivån som ett beslut är fattat i en viss
fråga. Detta kan i sin tur leda till att medborgarna får det svårare att utkräva det politiska
ansvaret för fattandet av ett visst beslut. Denna osäkerhet hos den enskilde medborgaren om
hur han/hon kan påverka det politiska beslutsfattandet kan vara en orsak till att medborgaren
ibland väljer andra vägar att utöva sitt politiska inflytande på. Därmed kan detta sägas vara
kopplat till individualiseringsproblematiken. Otydligheten med det demokratiska
ansvarsutkrävandet återknyter också till problematiken med decentraliseringen vilket
framförallt är framträdande inom den regional nivån. Även problematiken med
internationaliseringen knyter an till flernivådemokratin genom bristen på ett tydligt
demokratiskt ansvarutkrävande.

Ett sätt att försöka hantera problemen inom dagens demokratiska flernivåsystem är att öka
tydligheten och ansvarsutkrävandet inom och mellan de olika politiska nivåerna. På regional
nivå finns det enligt utredaren Bengt Owe Birgersson i huvudsak tre lösningar på detta
problem:46

1)  Statligt regionalt ansvar
2)  Kommuner i samverkan
3)  Regionalt folkstyre

Dagens politiska system på länsnivå kan sägas vara en blandning av de tre. De tre modellerna
är renodlade teoretiska former för hur det demokratiska maktutövandet på den regionala nivån
skulle kunna vara organiserat för att möjligöra en ökad tydlighet i det demokratiska
ansvarsutkrävandet.47

                                                          
45 Petersson & Hermansson & Micheletti & Westholm, 1997, s.19.
46 SOU 1992:63, s.87f och s.105fff.
47 Modellerna kommer att beskrivas under avsnitt 3.3 ”Regionala samhällsorganisationer”.
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3.2  Regional demokrati

Nedan följer en presentation av begreppet demokrati samt hur demokratin kan vara
organiserad på den regionala nivån.

3.2.1  Demokrati

Ordet demokrati liksom fenomenet demokrati härstammar från det antika Grekland där ordet
demokratia först togs i bruk. Begreppet demokrati betyder folkstyre eller styrelse av folket och
det består av två delar, demos som betyder folk och kratia (kratein) som betyder styre.
Begreppet avgränsar sig från aristokrati, från orden aristos (= de bästa) och kratein samt från
monarki, från ordet monos (= en). Folkstyre som tillämpat styrelseskick förekom första
gången i det antika Athen för mer än 2500 år sedan.48

Det finns en mängd olika uppfattningar om vad demokrati är. De flesta torde dock kunna enas
kring att demokrati och ett demokratiskt styre omfattas av principerna folksuveränitet, politisk
jämlikhet och majoritetsstyre.49

Folksuveränitet innebär att folket bestämmer politikens innehåll. Detta kan ske på två sätt;
genom att folket väljer representanter till en beslutande församling, (t.ex. ett parlament) eller
genom att folket självt får möjlighet att direkt deltaga i beslutsfattandet t.ex. genom
folkomröstning. Dessa två metoder att kanalisera folksuveräniteten på kallas för representativ
demokrati alternativt indirekt demokrati och deltagardemokrati alternativt direktdemokrati.
Folket skall också ha rätt att utkräva ansvar för de fattade besluten genom att i val kunna
avsätta beslutsfattarna eller själva kunna fatta nya beslut.50

Politisk jämlikhet innebär att vid det politiska maktutövandet skall alla medborgare vara
jämlika, t.ex. genom att alla har samma rättigheter och möjligheter till att fritt erhålla
information och att varje medborgare har en röst. Till denna princip kan också inräknas
yttrandefrihet, tryckfrihet, åsiktsfrihet, organisationsfrihet m.m. samt allas likhet inför lagen
och att den offentliga makten utövas under lagarna d.v.s. det som kännetecknar den
konstitutionella rättsstaten.51

Majoritetsstyre innebär att majoritetens åsikter är det avgörande. För att verklig demokrati
skall råda fordras det dessutom ett effektivt minoritetsskydd så att möjligheterna till ändrade
majoritetsförhållanden inte omöjliggörs. Således skall minoriteten kunna förvandlas till
majoritet och majoriteten till minoritet. Majoriteten måste visa hänsyn gentemot minoriteten.52

                                                          
48Held, David, 1996, ”Förord” i Kaufmann (red), s.7; Kaufmann, Bruno, 1996, ”EU – på väg till den
transnationella demokratin?” i Kaufmann (red), s.155; Paldanius, 1999, s.38.
49 Butler, David & Ranney, Austin, 1994, ”Practice” i Butler & Ranney, (red), s.11f; SOU 1996:16, s.11;
Vesterdorf, 1996, s.18f; Kaufmann, 1996, s.159; Paldanius, 1999, s.37f.
50 Ibid, s.11f; s.11; s.18f; s.159; s.37f.
51 Ibid, s.11f; s.11; s.18f; s.159; s.37f.
52 Tingsten, 1945, s.104f; Butler & Ranney, 1994, s.11f; SOU 1996:16, s.11; Vesterdorf, 1996, s.18f; Kaufmann,
(red),1996, s.159.
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De två huvudtyperna av demokratiskt beslutsfattande är representativ demokrati (indirekt
demokrati) och deltagardemokrati (direkt demokrati). Anhängare till representativ demokrati
ser de demokratiska institutionerna som ett medel snarare än som ett mål. Medborgarnas
åsikter kommer fram då de väljer sina representanter, som i sin tur tolkar och omvandlar
medborgarnas intressen till politiska beslut. Anhängarna till deltagardemokrati hävdar att
medborgarnas direkta deltagande i det politiska beslutsfattandet är ett mål i sig. Detta då det
skapar en känsla av samhörighet och medborgerlig gemenskap eller medborgaranda samt
anses ge mer legitima beslut.53

I realiteten är de två demokratityperna sammanflätade, åtminstone till viss del. Detta kan
tydliggöras genom att det idag är få anhängare av den representativa demokratin som helt
utesluter alla direktdemokratiska inslag samt det omvända, d.v.s. att det är få anhängare av
deltagardemokrati som menar att direkt demokrati är det enda legitima sättet att fatta politiska
beslut på.54 Den direkta demokratin i ett land gestaltas oftast i form av folkomröstningar och
är ofta ett komplement till den representativa demokratin.

Till för ungefär 150 år sedan var den dominerande uppfattningen att begreppet demokrati var
liktydligt med deltagardemokrati eller direkt demokrati. Idag omfattar begreppet demokrati
både direkt demokrati och indirekt demokrati. Som beskrivits ovan har den representativa
demokratin en mycket dominerande ställning i dagens samhälle.55 Denna uppsats fokuserar på
den representativa demokratin och därför är en mer utförlig redogörelse av denna
demokratiform befogad.

3.2.2  Representativ demokrati

En av de kanske mest kända klassiska förespråkarna för den representativa demokratin, John
Stuart Mill, menade att den direkta demokratin endast var tillämplig i små samhällen där
invånarna kunde träffas på en plats för att besluta om gemensamma angelägenheter. Han och
andra anhängare av den representativa demokratin hävdade att direkt demokrati var
orealistiskt i moderna stater p.g.a. den stora befolkningsmängden, det geografiska avståndet
och att medborgarna inte hade tid att deltaga i det direktdemokratiska beslutsfattandet. Därför
hävdade Mill att den representativa demokratin var den bästa styrelseformen för den moderna
staten.56

Mills argument för den representativa demokratin kan i huvudsak sägas vara tillämpliga också
i dag, även om samhället inte är det samma som på Mills tid under 1800-talet. Vad som kan
tala emot detta är att genom informationsteknologin och datoriseringen är de problem som
Mill framförde som orsaker till att tillämpandet av den direkta demokratin var orealistiskt i
moderna staten inte längre några oöverstigliga hinder. Den brittiske statsvetaren Ian Budge
menar att den moderna informationsteknologin har skapat nya möjligheter att använda det
direktdemokratiska instrumentet - folkomröstningar - mer flitigt. Därigenom skulle, enligt
Budge, ”politikerföraktet” kunna minskas i och med att alla medborgare gavs möjlighet att
direkt deltaga i beslutsfattandet.57 Enligt anhängare av direktdemokratin ligger nu vägen
öppen för avskaffandet av de representativa institutionerna och införandet av det fullständigt
                                                          
53 Ibid, s.104f; s.11f; s.18f; s.159f; SOU 1998:155, s.11ff.
54 SOU 1998:155, s.11ff.
55 Arblaster, 1994, s.79.
56 Eriksson, 1984, s.129ff.
57 Budge, 1996, s.5.
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direktdemokratiska samhället. Dagens representativa demokrati skulle då ersättas med
direktdemokratisk ”datordemokrati” eller ”IT-demokrati”. Att så inte sker beror enligt
direktdemokratins anhängare på avsaknad av politisk vilja.58

Anhängare av den representativa demokratin ser detta som otänkbart och orealistiskt. Den
direkta demokratin med folkomröstningar kan på sin höjd endast utgöra ett komplement till
det representativa demokratiska systemet. De menar vidare att ett valt representativt organ på
ett bättre sätt kan utöva ledarskap och ansvarsutkrävande. Detta genom en förmåga att se till
helheten och genom att medborgarna kan rösta bort de politiker de är missnöjda med. Med
andra ord kan man något förenklat säga att den representativa demokratin innebär att
medborgarna främst har till uppgift att reagera och de förtroendevalda politikerna att agera.
Medborgarna tilldelas således en relativt passiv roll i jämförelse med direktdemokratin.59

Representativ demokrati innebär att medborgarna utövar sin politiska makt genom att i
regelbundet återkommande val välja sina representanter. Detta sker genom fria, rättvisa, och
hemliga val, efter en fri debatt i vilken partier och partiföreträdare konkurrerar om väljarnas
förtroende och deras röster. De valda representanterna skall sedan för medborgarnas räkning
stifta lagar i den beslutande församlingen.60 Således utövar folket i det representativa
demokratiska systemet ”den yttersta kontrollmakten genom ombud som de själva väljer i
återkommande val”.61 I ett representativt demokratiskt system är frågan om folkets (väljarnas)
kontrollmöjlighet och möjlighet att utkräva politiskt ansvar viktigt. Det är också viktigt att
beslutsfattarna (de valda) är representativa. Representativitet behöver dock inte nödvändigtvis
innebära åsiktsöverensstämmelse eller personrepresentativitet.62 Inom den representativa
demokratin finns det olika varianter med större eller minde inslag av direktdemokrati.

3.2.3  Demokrati på regional nivå

Som nämnts tidigare är den representativa demokratin den klart dominerande i världen. Detta
gäller även på den regionala nivån (där en sådan demokratisk nivå finns) inom en stat. Det
finns två sätt genom vilket representativt demokratiskt styre på regional nivå kan förverkligas.
Det första baseras på direkta val och innebär att det demokratiska styret på regional nivå
utövas av ett organ som är direktvalt av ”medborgarna” i regionen. Exempel på detta är
regionfullmäktige i Skåne och Västra Götaland liksom landstingsfullmäktigeförsamlingarna.
Det andra baseras på indirekta val och innebär att det demokratiska styret i regionen utövas av
ett organ som valts på ett indirekt sätt. Exempel på detta kan vara landshövdingen och
länsstyrelsens styrelse som utsetts av regeringen och av landstinget eller en regional
beslutande församling som inte direkt utsetts av regionens ”medborgare” utan som valts av de
folkvalda från kommun- och landstingsfullmäktige. Ett exempel på där detta sker är Kalmar
regionförbundsfullmäktige.63 Således praktiserar Sverige båda sätten, d.v.s. ett representativt
demokratiskt styre baserat på direkta val och ett representativt demokratiskt styre baserat på
indirekta val.

                                                          
58 Arblaster, 1994, s.84f; SOU 1997:56, s.27.
59 SOU 1997:56, s.22; Tingsten, 1945, s.100f; Paldanius, 1999, s.41
60 Jerneck & Sannerstedt, 1994, s.8; Paldanius, 1999, s.38f.
61 Held, 1995, s.199.
62 Eriksson, 1984, s.141.
63 Där måste de som blir valda dock själva sitta som förtroendevalda i kommun- eller landstingsfullmäktige.
Likväl har personerna i regionförbundsfullmäktige valts med den indirekt demokratiska metoden. (Ahlberg &
Person, 1998, s.26f.)
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Vilken av de två typerna av represenativ demokrati är bäst lämpat för den regionala nivån, ett
direkt valt organ eller ett indirekt valt organ? Därom är meningarna delade. Utredaren Bengt
Owe Birgersson hävdar att en förvaltning av statliga myndighetsutövare på regional nivå
utifrån delegation av regering och riksdag inte är mindre demokratrisk än en förvaltning
utövad av kommunala organ på uppdrag av de förtroendevalda i kommunen. Han menar också
att i båda systemen sker verksamheten och beslutsfattandet utifrån ett mandat från folket
genom val. Utifrån Birgerssons konstaterande skulle man möjligen kunna säga att båda sätten
är lika bra då båda fått sin legitimitet genom demokratiska val, dock genom val på olika
politiska nivåer och därmed delvis av olika politiska folksammanslutningar, t.ex. av alla
invånare i Linköpings kommun eller av alla invånare i Sverige.64 Frågan är dock om ett
politiskt beslut alltid kan anses som lika legitimt oberoende av på vilken politisk nivå det
fattats.

Utifrån de politiska partiernas ställningstaganden och från remissvar på
Västsverigeutredningen om att länsstyrelsens roll bör renodlas, drar Landstingsförbundet
slutsatsen att det finns ett stort stöd för att Sverige behöver en regional politisk nivå. Frågan är
dock hur det regionala självstyrelseorganet skall utses, genom direkta val (av ”medborgarna” i
regionen) eller genom indirekta val (av kommunernas fullmäktige församlingar).65 I princip
oberoende av politisk hemvist och något förenklat tenderar de som är politiskt engagerade på
den regionala nivån att föredra ett direkt valt organ och de stöds av Landstingsförbundet. De
som är engagerade på den lokala nivån tenderar däremot att stödja ett indirekt valt organ och
de har stöd av Svenska Kommunförbundet. Att den partipolitiska tillhörigheten trots detta
spelar roll behandlas senare i uppsatsen.

Direkta - eller indirekta val?

Argument för direkta val är:66

-   Regionpolitikerna arbetar med en helhetssyn på regionen, för hela regionens bästa och inte
endast för en viss del av regionen. Helhetssynen på regionen vilket det regionala
självstyrelseorganet skall arbeta med nödvändiggör att regionens politiker ställs till svars
inför alla väljare i regionen så att de kan utkräva ett direkt ansvar från politikerna och för
deras fattade beslut och inte att de endast ställs till svars inför ett antal olika
kommunfullmäktige församlingar

-   Det medborgerliga och politiska engagemanget ökar genom att en ”särskild” valrörelse
skapas då regionens fullmäktigekandidater presenterar sig och sitt budskap och konkurrerar
med varandra om väljarnas röster

-   Väljarna har möjlighet att rösta på ett annat parti än i kommunal- eller riksdagsvalet
(röstsplittring)

-   Väljarna har möjlighet att genom inslaget av personval direkt påverka vilken person som
väljs

-   Direktvalda fullmäktigeförsamlingar är mindre anonyma än indirekt valda, bl.a. genom att
kommunikationen mellan väljare och valda mellan valen underlättas, vilket bl.a. sker
genom massmedierna

                                                          
64 SOU 1992:63, s.134.
65 Nylund, 1994, s.123f.
66 Nylund, 1994, s.126f och s.123.
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Argument för indirekta val är:67

-   De regionala uppgifterna blir inte av den karaktären och omfattningen att en direktvald nivå
är motiverad

-   Medborgarna bör ställas inför ett begränsat antal direkta val, och med valet till
Europaparlamentet har ytterligare en nivå tillkommit, i annat fall riskerar valdeltagandet att
sjunka

-   Regionfrågan är abstrakt och väljarna har svårt att sätta sig in i vad de olika partierna står
för och därför är det bättre att de redan förtroendevalda i
kommunfullmäktigeförsamlingarna väljer representanterna till det regionala
självstyrelseorganet

-   Man får en nivå mindre som har beskattningsrätt, vilket kan hålla nere kostnaderna, detta
då ett indirekt valt organ inte har egen beskattningsrätt

-   De regionala frågorna är nära kopplade till det kommunala uppgifts- och ansvarområdet
och det går inte att undvika att regionen får en överordnad roll i förhållande till
kommunerna vilket motiverar att kommunerna bör ha ett direkt inflytande över det
regionala självstyrelseorganet

-   De regionala frågorna måste ha en tydlig förankring hos kommunerna för att de på ett
naturligt sätt skall inordnas i det opinionsbildande arbetet i partiorganisationerna vars
kärntrupper ofta består av de förtroendevalda i kommunerna

Dagens system och dess bakgrund

Dagens politiska system på regional nivå (länsnivå) består, vilket nämnts tidigare, av flera
politiska aktörer. De viktigaste är landshövding, länsstyrelse, landsting och olika kommunala
samverkansorgan, som t.ex. kommunalförbund. Ansvaret för de regionala utvecklingsfrågorna
är idag splittrat. Länsstyrelsen handhar huvuddelen av de regionalpolitiska utvecklingsmedlen,
liksom planeringsresurser och expertkunskaper. Landstinget tar dock ofta egna regionala
utvecklingsinitiativ och deltar direkt i planeringen och genomförandet av de regionala
utvecklingsfrågorna inom de områden som tillhör deras huvudmannaskap eller är delat med
någon annan. Vidare hanteras dessa frågor också på den kommunala nivån genom att
kommunerna samverkar, t.ex. i kommunalförbund eller regionförbund. Så är t.ex. fallet inom
samhällsplaneringen.68

Det finns också olika sektorsmyndigheter som statliga verk som arbetar med utvecklingsfrågor
i regionen. De offentliga aktörerna samarbetar också ofta med näringslivet och andra privata
intressenter. Alla aktörer som engagerar sig i den regionala utvecklingen är ofta i hög grad
förbundna med varandra vilket leder till att det är svårt att se vem/vilka som har det politiska
ansvaret för en specifik fråga, t.ex. om en eventuell ny flygplats mellan Linköping och
Norrköping. Som nämnts tidigare är det också en av faktorerna som ligger bakom den
regionala demokratins problem.69

Den lokala och regionala självstyrelsen går långt tillbaks i tiden. Den kan knytas till en
traditionen som utgick i huvudsak från landskapet, vilket även människornas identitet var
knuten till. Den regionala självstyrelsen kan sägs ha sina historiska rötter i vikingatiden och
den äldre medeltiden, långt innan enhetsstaten Sverige bildades. På den tiden samlades
”folket” i de då i princip självständiga landskapen till ting. Landskapstingen hölls regelbundet
                                                          
67 Ibid, s.127.
68 SOU 1992:63, s.87f.
69 Ibid, s.87f.
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och ofta på samma plats. Vid dessa landskapsting eller landsting som främst fungerade som en
domstol, beslutades det också om gemensamma angelägenheter och val av t.ex. lagman
skedde. Dessa ting var dock långt ifrån demokratiska tillställningar.70 Omkring år 1000
minskade landstingens betydelse liksom landskapens självständighet genom att kungamakten
stärktes. Först runt år 1350 uppgår de mer eller mindre självstyrande landskapen genom
Magnus Erikssons riksomfattande landslag i den framväxande riksenheten. Därefter försvann
den s.k. regionala självstyrelsen som kommit till uttryck genom landstingen i de olika
landskapen.71

Alltsedan i början av 1500-talet, genom Gustav Vasa, kan Sverige i huvudsak karaktäriseras
som en centraliserad enhetsstat med en relativt stark centralstyrning. Detta är dock inte något
unikt utan snarare mycket vanligt bland stater även idag i början av 2000-talet. Av historiska
orsaker varierar idag graden av centralisering i de europeiska staterna.

Vid en jämförelse med övriga europeiska stater är Sverige i det närmaste unikt genom sin
starka kommunala självstyrelse vilket utgör en viktig grundsten i det politiska systemet i
dagens Sverige. Den kommunala självstyrelsen utövas av kommunen och landstinget i en
gemensam självstyrelsesfär. Dessa är enligt lagen båda kommuner, (primärkommuner och
landstingskommuner). De är parallella självstyrande organ som inte har någon inbördes
hierarkisk ordning. Deras uppgifts- och ansvarsområden är olika men med gemensamma
inslag som t.ex. kollektivtrafiken. En annan sak som de har gemensamt är att de verkar både
på lokal och regional nivå. Landstinget lokalt i t.ex. tandvården och kommunerna regionalt i
olika samverkansorganisationer. Deras handlingsfrihet regleras av staten genom lagstiftning
och statsbidragsvillkor.72

Landstinget liksom den kommunala självstyrelsen bildades 1862 genom
kommunalförfattningen och några år senare fick det en viktig roll som valkorporation till
riksdagens första kammare. Ett syfte med inrättandet av landstingen var också att stärka
medborgarinflytandet på den regionala nivån. Till en början hade landstinget ett brett
ansvarsområde och kompetens vad gäller regionala frågor.73 Landstinget styrs idag av
landstingsfullmäktige vilket utses i fria, allmänna och direkta val vart fjärde år av de
röstberättigade invånarna i länet. Landstinget har egen beskattningsrätt. Obligatoriska
politiska organ för landstingen är landstingsfullmäktige och landstingsstyrelse. I övrigt har
landstingen liksom kommunerna, genom kommunallagen, stor frihet att organisera den
politiska strukturen som de finner lämpligast.74 Landstinget har ett relativt begränsat
kompetens- och ansvarsområde. Den dominerande verksamheten inom landstinget är hälso-
och sjukvården som 1995 svarade för omkring 80 procent av landstingets verksamhet och tre
fjärdedelar av landstingets utgifter.75 Andra uppgifter, vilka i huvudsak tillkom under 1970-
talet är kollektivtrafik, kultur, turism, småföretagsutveckling, rekreation och allmänna
utvecklingsfrågor samt delar av gymnasieskolan.76

                                                          
70 Petersson, 1992, s.7; SOU 1999:76, s.262f.
71 Törnqvist, 1998, s.73; Petersson & Hermansson & Micheletti & Westholm, 1997, s.11; SOU 1999:76, s.262f
72 SOU 1992:63, s.91.
73 Dahlkvist, Mats & Strandberg, Urban, 1999, ”Kommunal självstyrelse som maktspridningsprojekt? – Den
svenska statstraditionen och den lokala politiska styrelsen” i SOU 1999:76, s.278f; Törnqvist, 1998, s.73; SOU
1993:97, s.57; Montin & Olsson, 1994, s.5.
74 SOU 1992:66, s.60f.
75 Fornander, 1995, s.40.
76 Montin & Olsson, 1994, s.5; SOU 1992:66, s.60f.
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En annan viktig aktör på den regionala nivån, länsstyrelsen, som har hand om huvuddelen av
de allmänna regionala utvecklingsfrågorna, har liksom landstinget en lång historisk tradition.
Länsstyrelsen skapades genom Axel Oxenstiernas länsindelning 1634 och utgjorde
kungamaktens och regeringens förvaltningsområden. Länsstyrelsen med den av regeringen
utsedda landshövdingen i spetsen kan även idag i huvudsak ses som statens representation i
landskapet/länet. Landshövdingen kan idag, som nämnts tidigare, sägas ha en dubbel roll då
den personen vid sidan om att vara statens representant i länet också skall vara länets
representant i kontakterna med andra aktörer inom liksom utom landet. Trots dessa nämnda
viktiga regionala aktörer är den regionala demokratiska nivån svag i Sverige i jämförelse med
många andra stater i Europa. Detta kan tyckas vara märkligt då vi har en direktvald
demokratisk aktör på den regionala nivån, nämligen landstinget. En orsak till detta kan vara
att landstinget är ett parallellt självstyrelseorgan till kommunen.77

Första gången en förändring av den regionala samhällsorganisationen (d.v.s. om en ändrad roll
för bl.a. länsstyrelsen och landstinget) togs upp på allvar var 1964. Detta resulterade i ett
enhälligt riksdagsbeslut om att tillsatta en statlig länsdemokratiutredning. Fyra år senare
presenterade utredningen sitt huvudbetänkande, Förvaltning och folkstyre, (SOU 1968:47), i
vilken det föreslogs att flera uppgifter (exempelvis den översiktliga länsplaneringen) som låg
under statliga organ, främst under länsstyrelserna, skulle föras över till det folkvalda
landstinget. Förslaget kom inte att genomföras.78

Efter en annan utredning, Stat och kommun i samverkan, (SOU 1974:84), beslutade riksdagen
att länsstyrelsernas planeringsarbete skulle ske i samråd med landstinget. Landstinget fick
även rätt att yttra sig i frågor av stort regionalpolitiskt intresse. Men huvudmannaskapet för
den regionala samhällplaneringen skulle även fortsättningsvis ligga hos länsstyrelsen. Beslut
togs nu också om att länsstyrelsen utöver landshövdingen skulle bestå av fjorton ledamöter.
Samtliga ledamöter skulle utses av regeringen dock tio av dessa först efter att de nominerats
av de politiska partierna i länen i proportion till de röstsiffror partierna fått i riksdagsvalet.
Efter att en borgerlig regering tillträtt 1976 ändrades länsstyrelsens samansättning så att
samtliga ledamöter i länsstyrelsen, med undantag för landshövdingen, utsågs av landstinget.79

Sen dess har många utredningar tillsatts angående indelning och uppgiftsfördelning på den
regionala nivån. Den grundläggande frågan har i princip varit densamma, nämligen vilken är
den lämpligaste huvudmannen för regional utveckling, staten, landstinget eller kommunerna.
Frågan har också gällt hur organisationen bör se ut på den regionala nivån. Många
organisationsmodeller har övervägts. Det går dock att utskilja tre grundalternativ, vilka fick en
tydlig struktur i Regionutredningen (SOU 1992:63).80 Dessa tre alternativ eller
organisationsmodeller beskrivs under avsnittet 3.3 ”Regionala samhällsorganisationer”.

                                                          
77 Törnqvist, 1998, s.73.
78 Fiskesjö, Bertil, 1989, ”Kommunal demokrati” i Back & Gustafsson, (red), s.284f.
79 Ibid, s.284f.
80 SOU 1993:97, s.57.
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3.3  Regionala samhällsorganisationer

3.3.1  Tre organisationsmodeller

Den 18 april 1991 uppmanade regeringen chefen för civildepartementet att tillsätta en utredare
med uppgift att analysera den offentliga verksamhetens regionala uppbyggnad samt göra en
perspektivstudie med olika alternativ för en framtida struktur på regional nivå.81 Till särskild
utredare utsågs Bengt Owe Birgersson. Utredningen antog namnet ”Regionutredningen” och
utredningens betänkande med bilagor överlämnades i juni 1992 till regeringen. Utredningen
presenterar tre alternativ för den framtida uppbyggnaden av den offentliga verksamheten på
den regionala nivån samt några förslag på en framtida indelning av Sverige i åtta till tolv
regioner. Två av dessa regioner eller storlän med vissa avvikelser finns idag; Skåne län och
Västra Götaland län.82

Som en gemensam grundförutsättning för alla tre alternativen eller organisationsmodellerna
avvisar utredaren tanken på att skapa ett federalt system i Sverige. Orsaken till detta är att han
anser det vara orealistiskt eftersom Sverige är relativt litet till ytan och glest befolkat. Således
förordar han att Sverige även i framtiden skall förbli en enhetsstat. Detta innebär att
regionerna liksom kommunerna även fortsättningsvis skall var underställda riksdagen som
normgivande och lagstiftande instans. Vidare förutsätter utredaren att oberoende av hur den
framtida regionala samhällsorganisationen kommer att se ut så kommer uppgifter av
myndighetskaraktär, t.ex. överklaganden av kommunala beslut samt vissa förvaltningsärenden
att hanteras av länsstyrelsen eller av någon annan regional statlig myndighet.83

De uppgifter som berörs och som kan komma att hanteras genom någon av de tre modellerna
finns inom sektorsområdena samhällplanering, miljö, energi, näringsliv och ekonomisk
utveckling i regionen, arbetsmarknad och sysselsättning, trafikens infrastruktur,
kollektivtrafik, högre utbildning och forskning, kultur samt inom hälso- och sjukvård. Andra
grundförutsättningar som ligger bakom modellerna är närhetsprincipen, d.v.s. att då möjlighet
finns bör så många uppgifter och beslut som möjligt överföras till och fattas på den
primärkommunala nivån. En viktig grundförutsättning har också varit behovet av att
ansvarsfördelningen mellan olika aktörer renodlas och tydliggörs så att förutsättningarna
därigenom förbättras för demokratiskt ansvarsutkrävande.84

Regionutredningen menar att de tre alternativen kan ses som möjliga organisationsmodeller
för hur de framtida storlänen/regionerna skulle kunna styras. Utredningen menar också att de
kan ses som principiella lösningar på den regionala demokratins problem, d.v.s. otydligheten i
arbetsfördelningen och ansvarutkrävandet av aktörerna på den regionala nivån.85

Organisationsmodellerna är:86

Statligt regionalt ansvar
Kommuner i samverkan
Regionalt folkstyre
                                                          
81 Dir 1991:31.
82 SOU 1992:63, s.3ff.
83 SOU 1992:63, s.12f; Nylund, 1994, s.155.
84 SOU 1992:63, s.105f.
85 Ibid, s.87f och s.105fff.
86 Ahlberg & Person, 1998, s.11f; Karlsson, 1994, s.18; SOU 1992:63, s.14f.
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I nedanstående avsnitt kommer modellerna att presenteras. Modellerna kommer att användas
vid analysen i kapitel 5 ”Slutdiskussion” för kategorisering av de politiska partierna vad gäller
deras uppfattning angående regional demokrati.

3.3.2  Statligt regionalt ansvar

Statligt regionalt ansvar innebär att länsstyrelsens roll stärks. Detta sker genom att staten
samlar alla sina regionala uppgifter till ett organ, länsstyrelsen. Länsstyrelsen skall under
ledning av landshövdingen främst inrikta sig mot huvuduppgifterna regional utveckling (med
hjälp av statliga medel) och bevakning av riksintressen i samhällsplaneringen. Länsstyrelsen
kommer att på ett tydligare sätt företräda de statliga intressena i regionen. Den skall också i
högre utsträckning än tidigare arbeta för att den statliga politiken och de nationella målen får
ett tydligare genomslag. Länsstyrelsen skall också vara statens förhandlingspart i förhållande
till kommuner, landsting och näringsliv samt företräda den egna regionen gentemot andra
regioner inom och utom landet. Vad gäller länsstyrelsens organisation renodlas den genom att
länsstyrelsens styrelse (lekmannastyrelsen) avskaffas. Om den trots allt finns kvar kommer
dess ledamöter att utses av regeringen.87

Länen bli något större till ytan vilket kan leda till att det kan omfatta fler en ett landsting, t.ex.
ett och ett halvt landsting. Vidare får landshövdingen ett kraftfullare statligt mandat och kan
komma att användas av regeringen för särskilda uppgifter i länet när så behövs.
Landshövdingen kommer att på ett tydligare sätt än idag utgöra länets främste representant
både inom och utom landet.88

I modellen berörs inte kommuner och landsting i nämnvärd utsträckning. En skillnad för
landstinget skulle vara att det inte längre utser ledamöterna i länsstyrelsens styrelse och en
skillnad för kommunerna kan vara att de får en mer enhetlig och kraftfull statlig motpart vid
olika typer av kontakter. En viss fortsatt överföring av uppgifter liksom delegering av
beslutanderätt från den statliga nivån, främst i form av länsstyrelsen, till den kommunala
nivån kan komma att ske. I modellen ryms ingen regional demokratisk dimension. Det
demokratiska huvudansvaret inom denna modell finns hos riksdagen och regeringen. Det är
också i valet till riksdagen som det politiska ansvarsutkrävandet sker.89

Några exempel på att staten samlar sina regionala uppgifter till ett organ är att länsstyrelsen tar
över beslutande- och förfoganderätten från Arbetsmarknadsverket över medel som är
planerade att användas till investeringsarbeten. Det samma gäller för statliga medel och anslag
som är avsatta till regionala trafikanläggningar och som annars Vägverket och Banverket
skulle ha haft förfoganderätten över.90

                                                          
87 SOU 1992:63, s.14 och s.90; Ahlberg & Person, 1998, s.13; Olsson & Jakobsson, 1997:2, s.6f; Henning &
Liljenäs, 1994, s.82; SOU 1999:76, s.351.
88 Ibid, s.14 och s.90; s.13; s.6f; s.82; s.351.
89 SOU 1992:63, s.14 och s.90; Ahlberg & Person, 1998, s.13; Olsson & Jakobsson, 1997, s.6f; Henning &
Liljenäs, 1994, s.82.
90 SOU 1992:63, s.109f och s.133.
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3.3.3  Kommuner i samverkan

Kommuner i samverkan handlar om att kommunerna tar över huvuddelen av den offentliga
verksamheten, inklusive sjukvården. På det sättet överförs huvuddelen av ansvaret för den
offentliga servicen på kommunerna. Man kan säga att närhetsprincipen renodlas i denna
modell. Då landstingens samtliga uppgifter överförts på kommunerna, antingen var för sig
eller tillsammans i någon kommunal samverkansmodell, avskaffas landstingen. Därmed finns
det två direktvalda politiska nivåer i landet, den statliga och den kommunala. För detta, d.v.s.
för att avskaffa den direktvalda regionala nivån som utgörs av landstinget krävs det en ändring
i regeringsformen (RF), vilken i 1 kap. 7 § säger ”I riket finns primärkommuner och
landstingskommuner. Beslutanderätten i kommunerna utövas av valda församlingar.”91

Vissa regionala statliga arbetsuppgifter av lokal karaktär förs över från länsstyrelse till
kommuner, t.ex. vissa tillståndsärenden och sektorsområden som räddningstjänst och
djurskydd. Ansvaret för den regionala planeringen och utvecklingen överförs från länsstyrelse
till kommuner eller så delas det mellan länsstyrelse och kommuner. Om kommunerna tar över
hela ansvaret för de regionala planerings- och utvecklingsfrågorna blir det troligen nödvändigt
med någon form av indirekt valt organ, t.ex. med ett regionförbundsfullmäktige som i
försökslänet Kalmar. Den främsta representanten för regionen med kontakter mot omvärden
kommer att vara landshövdingen. Men om kommunernas samverkan sker genom ett
obligatoriskt regionförbund kan den rollen övertas av ordföranden i förbundet. I denna modell
vilar det demokratiska och politiska ansvarsutkrävandet på kommunerna.92

Det finns flera olika typer av samarbetsformer mellan kommuner för att hantera de nya
uppgifterna som tillskrivs dem i denna modell. Det står kommunerna fritt att välja
samarbetsformer.

Typerna utgörs av:
Kommunalförbund
Ideell förening
Ekonomisk förening
Aktiebolag
Samarbetskommitté
Avtal

Fokuseringen kommer här att ske på de två första formerna. Anledningen till det är att de har
mest aktualitet för Östergötland och Östsam. Den enda samarbetsform som är offentligrättslig
är Kommunalförbund. Detta innebär att offentlighetsprincipen gäller och att rätten att
överklaga finns. De övriga är privaträttsliga/civilrättsliga samarbetsformer. Gemensamt för
alla dessa former för mellankommunal samverkan är att de måste återfinnas inom kommunens
kompetensområden.93

                                                          
91 Höglund, 1996, RF, s.XXV.
92 Olsson & Jakobsson, 1997, s.6f; Ahlberg & Person, 1998, s.13; SOU 1994:2, s.66f;
SOU 1992:63, s.14f, s.92, s.117f och s.133.
93 Hilborn & Karlsson, 1994, s.7ff; Höglund, 1996, Kommunallag (1991:900), s.B1591.
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Kommunalförbund styrs av speciella regler i Kommunallagen och i
Kommunalförbundslagen.94 Kommunalförbundet är ett indirekt valt organ där endast
kommuner och landsting kan vara medlemmar. Medlemskapet är frivilligt och medlemmarna
kan när som helst säga upp sitt medlemskap. Snarlikt med ett kommunalförbund är
regionförbundet, vilket också är ett indirekt valt organ för kommuner och landsting, men med
skillnaden att här är medlemskapet obligatoriskt. Kommuner och landsting kan bilda ett
kommunalförbund för i princip vilken kommunal angelägenhet eller fråga som helst, t.ex. för
samhällsplanering och räddningstjänst. Dock måste uppdraget vara tydligt avgränsat.
Kommunalförbundet övertar uppgifterna liksom beslutanderätten över dessa från sina
medlemmar och blir huvudman för verksamheten. Detta innebär att kommunerna inte längre
har rätt att sköta dessa uppgifter. Om innehållet i uppdraget skall ändras måste medlemmarnas
fullmäktige fatta beslut om ändrat huvudmannaskap. Huvudmannaskapet innebär också att
kommunalförbundet har en egen budget. Men däremot har det ingen beskattningsrätt och
ingen skatteskyldighet gentemot staten. Förbundet har dock rätt att debitera medlemmarna för
sina kostnader. Kommunalförbundsformen brukar användas för att hantera mellankommunala
uppgifter som är oförändrade under en längre tidsperiod.95

Organisatoriskt påminner kommunalförbundet om en kommun då det ofta har ett fullmäktige
som högsta beslutande organ och en styrelse (förbundsstyrelsen) som verkställande organ.
Detta fullmäktige kallas förbundsfullmäktige och dess ledamöter utses av medlemmarnas
fullmäktigeförsamlingar, alltså genom ett indirekt val. Valbar till förbundsfullmäktige är
endast ledamot i förbundsmedlemmens fullmäktige. Hur många ledamöter varje kommun och
parti skall ha i förbundsfullmäktige är upp till medlemmarna att bestämma. Det är dock
vanligt att folkmängden och behovet av bred partipolitisk representation ligger till grund för
mandatfördelningen. Varje medlem skall vara representerad i förbundsfullmäktige.96

Kommunalförbundet kan istället för ett förbundsfullmäktige ha enbart en förbundsdirektion
vilken är både beslutande och verkställande. Direktionsformen används för att få en snabbare
och enklare beslutsgång. Den används när samarbetet är av mindre omfattning och av tillfällig
natur. Rättsligt sätt kan direktionen likställas med en förvaltningsmyndighet eller kommunal
nämnd. Direktionen skall bestå av minst fem ledamöter och varje medlem har rätt att ha varsin
representant som i likhet med förbundsfullmäktige måste var ledamot i en medlems
fullmäktige.97

Kommunalförbundet får inte förväxlas med det snarlika kommunförbunden, t.ex. Svenska
Kommunförbundet, som endast har kommuner som medlemmar och är en ideell förening.
Kommunalförbundet kan teckna avtal på kommunernas vägnar samt företräder kommunerna
gentemot staten, genom att vara en länk mellan dessa. Dessa funktioner har inte
kommunförbundet.98

Ideell förening är en samarbetsform som kännetecknas av att den inte är styrd av
lagstiftningen, d.v.s. en juridisk reglering i lag saknas. Detta innebär att föreningens stadgar
måste klargöra allt som bör regleras. En ideell förening omfattas inte av den lagstiftning som

                                                          
94 Höglund, 1996, Kommunallagen (1991:900) och Kommunalförbundslagen (1985:894).
95 Hertzberg, Kerstin, 1998, ”Jämförelser mellan ideell förening och kommunalförbund” i Brattgård, 1998, s.16f;
Sundström, 1999, s.9; Ahlberg & Person, 1998, s.26f; Hilborn & Karlsson, 1994, s.7f; Nylund, 1994, s.125.
96 Hilborn & Karlsson, 1994, s.22ff.
97 Ibid, s.22ff.
98 Pierre, 1994, s.91; Hilborn & Karlsson, 1994, s.7
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gäller för myndigheter, t.ex. offentlighetsprincipen och kan därmed inte arbeta med
myndighetsutövning. Exempel på en ideell förening är Svenska Kommunförbundet och
Östsam. Vad föreningens verksamhet skall omfatta regleras i stadgarna. Därmed kan
verksamhetens innehåll vara av övergripande och varierande karaktär samt att gränserna
mellan olika områden är diffusa. Den ideella föreningen innebär vidare största möjliga frihet
för dess medlemmar att på egen hand forma samarbetet. För att föreningen skall utgöra en
juridisk person krävs det att vissa minimikrav är uppfyllda vad gäller dess stadgar, t.ex. att
föreningen har en styrelse och att det finns bestämmelser om utträde. Det är helt upp till
medlemmarna att reglera i stadgarna hur stort inflytandet skall vara för varje medlem samt hur
finansieringen skall ske. Om det inte står annat i föreningens stadgar så är dess årsmöte eller
föreningsstämma högsta beslutande organ.99

Samarbetsformen Ideell förening används av kommuner i samverkan främst vid frågor av icke
ekonomisk karaktär. Det ekonomiska ansvaret är begränsat till medlemsavgiften.
Skatteskyldighet föreligger för föreningen, dock finns vissa undantag, t.ex. då det gäller anslag
från kommun, stat eller medlemsavgifter. Vad gäller huvudmannaskapet och den slutliga
beslutsrätten så finns den kvar hos föreningens medlemmar. I fallet Östsam finns
huvudmannaskapet hos kommunernas- och landstingets fullmäktigeförsamlingar. Den ideella
föreningen är öppen för alla som delar dess intressen. Antalet medlemmar kan variera över
tiden. Det finns inga regler för vilka som kan vara medlemmar. I fallet Östsam skulle detta
innebära att t.ex. kommuner utanför Östergötland skulle kunna bli medlemmar.100

Ekonomisk förening innebär att medlemmarna tillför ett insatskapital. Föreningen måste ha
minst tre medlemmar. Kännetecknande för en ekonomisk förening är att den inte får vägra
någon medlemskap. Denna samarbetsform lämpar sig bäst för ett stort antal delägare. Det
högsta beslutande organet är föreningsstämman på vilken varje medlem vanligtvis har varsin
röst. Samarbetsformen är flexibel och kan anpassas till ett växande antal medlemmar. Den
ekonomiska föreningen måste följa de regler som lagen uppställer om den. Verksamheten
skall vara av ekonomisk karaktär.101

Aktiebolag är den samarbetsform som har det mest utvecklade regelverket, aktiebolagslagen.
Aktiebolaget är en juridisk person. Delägarna, d.v.s. kommunerna har inflytande över bolaget
i förhållande till insatt kapital och därmed innehavet av röstberättigade aktier. Högsta
beslutande organ är bolagsstämman och den verkställande makten utövas av den verkställande
direktören, VD:n, som fått direktiv av den på bolagsstämman valda styrelsen. Denna
mellankommunala samverkansform används vid affärsmässig verksamhet, t.ex. Inlandsbanan
AB.102

Samarbetskommitté innebär att de samarbetande kommunerna tillsätter en samrådsgrupp som
har en beredande och rådgivande funktion. I likhet med denna innebär samarbetsformen Avtal
att inget gemensamt beslutande organ skapas.103

                                                          
99 Hilborn & Karlsson, 1994, s.15f; Hertzberg,1998, i Brattgård, 1998, s.16f
100 Ibid, s.15f; s.16f.
101 Hilborn & Karlsson, 1994, s.15.
102 Ibid, s.14; Pierre, 1994, s.69ff.
103 Hilborn & Karlsson, 1994, s.9f.
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3.3.4  Regionalt folkstyre

Regionalt folkstyre innebär att ansvaret för den regionala utvecklingen förs över till
självstyrande och direktvalda regionala organ, t.ex. regionfullmäktige med beskattningsrätt.
Direktvalet ger medborgarna ett sätt att ge legitimitet till den regionala politiska nivån.
Regionfullmäktiges beskattningsrätt är nödvändig för att den skall kunna finansiera sin
verksamhet.104

Regionfullmäktige är formellt sätt ett slags landstingsfullmäktige. Anledning
till att det kallas för regionfullmäktige är för att markera att det är ett självstyrelseorgan med
andra uppgifter och befogenheter än landstinget. I debatten används också ofta benämningen
”regionparlament” eller ”länsparlament”. Enligt Regionutredningen (SOU 1992:63) är det inte
speciellt lyckat. Begreppen bör enligt utredningen inte användas i debatten då det finns en risk
att de kan tolkas som en antydning till en federal struktur, vilket det dock inte är fråga om i
Sverige. För att eliminera denna risk som dock borde anses som obetydlig används här endast
benämningen regionfullmäktige. Självstyrelseorganet tar även över uppgifter från landstinget,
statliga myndigheter och från vissa kommunalförbund. Landstinget avskaffas då all dess
verksamhet förts över till självstyrelseorganet.105

Det regionala självstyrelseorganet i form av ett regionfullmäktige skulle ersätta dagens system
bestående av flera olika offentliga organ och aktörer på den regionala nivån.
Landstingsförbundet menar att därmed skulle tydligheten över ansvarsutkrävandet öka vilket
enligt förbundet är viktigt både ut demokrati- och effektivitetsskäl.106

Ett regionfullmäktige kan via delegering få överta ansvaret för betydelsefulla uppgifter som
tidigare låg inom den statliga kompetenssfären, t.ex. högre utbildning och forskning eller
investeringar i den fysiska infrastrukturen. Uppgifter av den storleksordningen förutsätter
regioner som är större än dagens län. En viss fortsatt delegering av uppgifter till kommunerna
kan ske, t.ex. vissa mindre delar av hälso-, och sjukvården. Länsstyrelsen skulle i modellen
Regionalt folkstyre få sina uppgifter begränsade till översyn, tillsyn och annat
myndighetsutövande.107

Regionfullmäktiges huvuduppgifter skulle vara att hantera de regionala utvecklingsfrågorna
samt fungera som en politisk arena som har en helhetssyn över regionens problem och
möjligheter och som kan arbeta för hela regionens intressen. De regionala utvecklingsfrågorna
får därigenom en starkare demokratisk legitimitet genom att de hanteras av det direktvalda
regionala organet. Regionfullmäktige kommer vidare att hantera frågor som har en stor
principiell betydelse.108

I modellen har regionfullmäktige också till uppgift att ansvara för följande sektorsområden;
översiktlig regional planering, stöd av det regionala näringslivet, miljö- och naturvård,
kulturmiljövård, friluftsliv, regionala trafikanläggningar, kollektivtrafik, kulturverksamhet,

                                                          
104 SOU 2000:1, s.138; Olsson & Jakobsson, 1997, s.6f; Ahlberg & Person, 1998, s.13 och s.26f; SOU 1994:2,
s.66f; SOU 1995:27, s.99; SOU 1992:63, s.127; Sundström, 1999, s.8f.
105 Olsson & Jakobsson, 1997:2, s.6f; Ahlberg & Person, 1998, s.13; SOU 1994:2, s.66f;
SOU 1995:27, s.99; SOU 1992:63, s.127; Sundström, 1999, s.8f
106 Nylund, 1994, s.19.
107 SOU 1992:63, s.121.
108 Nylund, 1994, s.19f; SOU 2000:1, s.137.
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hälso- och sjukvård, regionens marknadsföring och internationella kontakter. Dessutom att på
regionens vägnar sluta avtal med andra parter och aktörer inom och utom landet. Det är dock
inte alls givet att det optimala är att alla regioner skall ha exakt samma ansvarsområden och
uppgifter (och geografisk storlek) utan det kan snarare vara en fördel att t.ex.
arbetsfördelningen mellan lokal, regional och nationell nivå tillåts variera något, dock under
förutsättningen att ansvarsfördelningen mellan och inom nivåerna inte blir otydlig.109

Modellen Regionalt folkstyrelse innebär en större grad av förändringar i ansvaret mellan de
offentliga huvudmännen än vad de två andra modellerna gör. Det bör vidare råda ett flexibelt
förhållande mellan regionen och kommunerna så att t.ex. huvudmannaskapet över en viss
verksamhet kan överföras till regioner eller kommuner. Genom ett personsamband, d.v.s. att
kommunpolitiker även sitter med i regionfullmäktige kan kommunernas nytta förstärkas av ett
system med regionalt folkstyre.110

Viktigt att uppmärksamma är att modellen Regionalt folkstyre inte strider mot
regeringsformen då det redan idag finns folkstyrda och direktvalda regioner, (landstingen),
vilka dock har ett mer begränsat arbets- och ansvarsområde. I regeringsformen står det också
att den kommunala självstyrelsen utövas bl.a. genom landstingen. Det finns däremot ingen
närmare reglering om uppgifter, geografisk indelning eller verksamhetsform. Detta sker
genom vanlig lag. Kontentan av detta är enligt Regionutredningen att ”regionalt folkstyre kan
introduceras och vidareutvecklas utan grundlagsändring under förutsättning att landstingen
behålls och att inte heller benämningen ändras.”111

För att kunna genomföra en reform så att ett regionalt folkstyre blir verklighet måste
förändringarna ske successivt, kanske med en mellanform av ett kommunalförbund med bl.a.
landstingen som medlemmar. På detta sätt skulle landstingen kunna omvandlas till
regionfullmäktige med ett betydligt bredare uppgifts- och ansvarsområde än vad dagens
landsting har och samtidigt även i fortsättning benämnas för ”landsting”. En nackdel med
detta är att det inte lika tydligt markerar att organet fått många nya funktioner. Ett nytt namn
som t.ex. regionfullmäktige skulle dock markera detta på ett tydligt sätt. Ett annat sätt är att
man gör ändringar i grundlagen vad gäller det svensk folkstyret. Ett regionalt folkstyre innebär
inte att det regionala folkstyrelseorganet kan fatta tvingande beslut över kommunerna.112

Med tanke på kommunallagen ser utredaren ingen anledning att ha andra regler för ett
regionalt självstyrelseorgan än för det som finns reglerat för t.ex. landstinget. Således bör det
även i fortsättningen endast regleras att ett fullmäktige och en styrelse är de obligatoriska
organen i regionen. Modellen med regionalt folkstyre ger en betydligt ökad tydlighet inom och
utom landet om vem som represterar regionen. Det är regionfullmäktige och någon som
fullmäktige utsett, mest troligt regionstyrelsen med dess ordförande i spetsen, som utgör
regionens främste representant.113

                                                          
109 SOU 1992:63, s.122f; Nylund, 1994, s.156f
110 Ibid, s.122f och s.156f.
111 SOU 1992:63, s.126.
112 Ibid, s.126f; Nylund, 1994, s.158.
113 SOU 1992:63, s.127f och s.133.
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Avslutningsvis kan sägas att av de tre ovan beskrivna modellerna går det inte att säga att den
ena eller andra modellen är mer demokratisk än någon av de övriga. Alla tre organisationerna
med tillhörande verksamhet har genom val fått mandat av folket. Vilken av de tre modellerna
som väljs kan vara en fråga om var makten (eller kanske huvuddelen av makten) inom de
politiska partierna skall utövas.114

Regionutredningen menar att det finns vissa betydande likheter mellan de två modellerna
Kommuner i samverkan och Regionalt självstyre. Trots att de är valda på olika sätt har båda
fått sin demokratiska legitimitet inom den region vars frågor de ansvarar för. Utredningen
menar vidare att de till och med ligger så nära varandra att man skulle kunna tänka sig att
kommunalförbundets/regionförbundets indirekt valda beslutande församling kan vara ett steg
på vägen till ett direktvalt regionfullmäktige. Så var fallet i Skåne. Således finns det vissa
kombinationsmöjligheter mellan modellerna. Den grundläggande frågan vid valet mellan
modellerna är på vilken nivå de framtida regionala utvecklingsfrågorna bör hanters och
demokratiskt kanaliseras.115

                                                          
114 Ibid, s.134f.
115 Ibid, s.162f.
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4.  Partiernas synpunkter om regional demokrati

I detta kapitel redogörs för de politiska partiernas synpunkter om regional demokrati.
Detta görs först utifrån en rikspolitisk uppfattning och därefter utifrån en
lokal/regionalpolitisk uppfattning.

4.1  Rikspolitisk uppfattning

Vad anser de politiska partierna om regional demokrati? För att få en djupare uppfattning om
vad de politiska partierna tycker om hur demokratin på den regionala nivån och dess
organisationsstruktur skall vara utformad i framtiden är det nödvändigt att studera vad
partierna allmänt anser om regional demokrati. Detta har gjorts utifrån deras rikspolitiska
uppfattning, i huvudsak från partiprogram och genom riksdagsmotioner och propositioner.
De olika partiernas uppfattningar presenteras i nedanstående avsnitt.

4.1.1  Centerpartiet

Centerpartiet (c) har sedan lång tid tillbaka förespråkat ökad demokratisering av
samhällsorganisationen och en decentralisering av makten till lokal och regional nivå i
enlighet med närhetsprincipen. Partiet vill förstärka demokratin utifrån två huvudprinciper.
Dessa innebär att människornas möjligheter kraftigt måste öka vad gäller att ta personligt
ansvar och vara delaktiga i lokala gemenskaper samt att samhällsorganisationen måste
decentraliseras. ”De gemensamma offentliga besluten måste fattas så nära de berörda som
möjligt.”116

Centerpartiet menar att under den senaste tiden har på den regionala nivån alltfler beslut
flyttats från folkvalda politiker till landshövding och tjänstemän i olika statliga myndigheter
inom länet. Centerpartiet menar att utifrån debatten om regionernas Europa och det svenska
medlemskapet i Europeiska unionen är det viktigt att stärka det folkliga inflytandet på den
regionala nivån så att det blir tydligt för medborgarna hur de skall utkräva politiskt ansvar.
Vidare finns det en dubbel roll för det regionala maktutövandet vilket resulterar i otydligheter.
För att avhjälpa detta menar partiet att en renodling av uppgifts- och ansvarsfördelningen på
den regionala nivån måste ske, bl.a. genom att landstinget och större delar av länsstyrelsen
ersätts med ett folkvalt regionparlament. Partiet hävdar vidare att detta regionparlament eller
länsparlament skall ha beskattningsrätt.117

I sitt partiprogram skriver man att: ”Statens regionala inflytande över länen skall minska.
Samhället skall utvecklas i riktning mot ökad decentralisering. Hänsyn måste i större
utsträckning tas till kommunernas och landstingens olika förutsättningar. Landstingen skall
omvandlas till länsparlament som övertar länsstyrelsernas beslutande uppgifter. Uppgiften att
förvalta statsmaktens kvarvarande angelägenheter på länsnivå övertas av en samordnad
länsförvaltning. Länsparlamenten skall väljas direkt av respektive läns invånare.”118

Den samordnande länsförvaltningen skall utgöras av länsstyrelserna eller av ett speciellt organ
som har som uppgift att svara för tillsyn och myndighetsutövning. Organet skall också vara

                                                          
116 Grön Framtid., 1990, (c), s.51.
117 Motion 1993/94:K504 (c), s.1f; Motion 1994/95:K619 (c), s.1f; Motion 1999/2000:K204 (c), s.5f.
118 Grön Framtid., 1990, (c), s.52-53.
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regionens juridiska rättsinstans som skall utöva rättsvårdande, granskande och övervakande
uppgifter. Detta organ skulle t.ex. kunna skapas av tings- och länsrätter samt av
skatteförvaltningen i regionen. Centerpartiet menar att det är ett demokratikrav att
befolkningen i länet ges en större faktisk möjlighet att påverka beslutsfattandet på den
regionala nivån samt att utkräva politiskt ansvar för dessa. Genom att länsstyrelsens och andra
statliga organs beslutande uppgifter förs över till ett av folket direkt valt organ,
länsparlamentet, som därmed ges huvudansvaret för den regionala planeringen stärks den
kommunala självstyrelsen då besluten fattas närmare medborgarna. Partiet anser också att
länsparlamentets främsta uppgiftsområden bör vara; regional utveckling (vilket även skall
innefatta hanterandet av EU-stöden), näringslivsutveckling, infrastruktur,
kompetensutveckling, arbetsmarknadspolitik, miljö samt hälso- och sjukvård.119

Centerpartiet menar att försöksverksamheten förhoppningsvis skall leda till regional
demokrati och att delaktigheten i den regionala politiken stärks. I och med skapandet av ett
direktvalt regionalt självstyrelseorgan skall också större regioner skapas. Detta skall, innan
regionerna bildas, förankras t.ex. genom regionala folkomröstningar. Det är viktigt att
regionerna inte blir en ny nivå över kommunerna. Partiet menar också att regionerna skall ha
stor frihet att själva bestämma sina arbetsförhållanden. Det ända som skall gälla för samtliga
regioner är att det skall ”slås fast att varje region ska ha ett direktvalt högsta beslutande organ,
såsom ett regionfullmäktige.” Regeringsformen bör ändras så att val till regionfullmäktige
skrivs in.120

4.1.2  Folkpartiet Liberalerna

Folkpartiet Liberalerna, i dagligt tal benämnt Folkpartiet (fp), är starka förespråkare av
direktvalda regionala självstyrelseorgan. I sitt  partiprogram hävdar de att: ”Medborgarnas
inflytande på den regionala nivån bör stärkas genom nya direktvalda regionfullmäktige. De
skall ersätta landstingen och dessutom ta över betydande delar av länsstyrelsernas och andra
statliga länsorgans uppgifter. Ett folkvalt organ med regionala politiker som beslutar om
regionala frågor gör beslutsgången öppnare och det politiska ansvaret tydligare.”121

Regionfullmäktige skall ha beskattningsrätt och ansvara för bl.a. akutsjukvård, regional
utveckling och planering, kommunikationer samt vissa miljö-, utbildnings-, och kulturfrågor.
Länsstyrelsens kontroll- och tillsynsuppgifter skall även i fortsättningen vara en statlig
angelägenhet som hanteras av länsstyrelsen. Folkpartiet anser också att landshövdingens roll
som högste representant för länet skall avskaffas och ersättas med regionfullmäktige eller med
någon av den utsedd person.122

Folkpartiet tar avstånd från en federal ordning i Sverige. De menar att regionerna inte skall
vara överordnade kommunerna eller med andra ord de skall inte kunna fatta beslut över
kommunerna. Folkpartiet framhåller också att regionernas gränser och storlek inte skall
beslutas på en central nivå utan det skall ske på en lägre nivå, utifrån medborgarnas känsla av
hemhörighet. Nya större regioner skulle ge bättre förutsättningar än tidigare att föra ned

                                                          
119 Motion 1997/98:K519 (c), s.1f; Törnvall, 1998, s.66f; Motion 1994/95:K619 (c), s.2.
120 Motion 1999/2000:K204 (c), s.6.
121 Frihet att växa., 1997, (fp), s.19.
122 Ibid, s.19.
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beslutsfattandet till den regionala nivån. Detta då befolkningsunderlaget liksom de
ekonomiska resurserna blir större.123

Folkpartiet menar också att utgångspunkten för att det är nödvändigt att införa direktvalda
regionfullmäktige är att subsidiaritetsprincipen skall gälla och att de styrande i regionen skall
vara ansvariga direkt inför väljarna, vilka utser dem i allmänna val. En annan orsak till
behovet av att ett direktvalt regionalt organ införs med ansvar bl.a. för övergripande
regionalplanering, vilket saknas idag, är den s.k. ”regionala röran”. Detta innebär enligt
Folkpartiet att det finns en mängd olika politiska aktörer på den regionala nivån vilket skapar
en svåröverskådlighet med problem för medborgarna att urskilja vilka politiker som har
ansvar för ett visst politiskt beslut. Det utbredda användandet av indirekta val skapar svårighet
för medborgarna att påverka i för dem viktiga frågor. Ytterligare en sak som Folkpartiet lyfter
fram som en orsak till behovet av att införa direktval är att ett folkvalt regionparlament skulle
stärka demokratin och öka tydligheten då det skulle kunna ersätta många av dagens regionala
organ. Det som nödvändiggör att ett regionfullmäktige även skall ha beskattningsrätt är att det
måste finnas ett direkt samband mellan besluten och de ekonomiska konsekvenserna.
Regionfullmäktiges geografiska ansvarsområde skall sträcka sig över ett större område än
dagens län.124

Med anledning av den regionala försöksverksamheten menar en folkpartistisk motionär att det
finns ett stort behov av en översyn av den regionala verksamheten och indelningen av Sverige.
Detta måste enligt motionären ske både av effektivitetsmässiga och demokratiska skäl
framförallt i ett europeiskt perspektiv. En förstärkning av den regionala demokratin skall ske
på statens bekostnad vilket även kan stärka den kommunala demokratin då fler beslut fattas på
en lägre nivå.125

4.1.3  Kristdemokraterna

Kristdemokraterna (kd) är positiva till direktvalda regionfullmäktige för att värna om ökad
demokrati och medborgarinflytande. I sitt principprogram skriver man att: ”Regional
självstyrelse skall upprätthållas genom direktvalda regionala fullmäktige. De regionala och
kommunala nivåerna skall ha egen beskattningsrätt. Aktiva medborgare är förutsättningen för
en väl fungerande demokrati. Möjligheterna till insyn, inflytande och delaktighet måste
utvidgas.”126.

Kristdemokraterna menar att ansvarsfördelningen mellan olika instanser på den regionala
nivån är oklar, vilket skapat problem. Detta gäller t.ex. mellan landstinget och länsstyrelsen.
Landstinget har allt mer kommit att domineras av hälso- och sjukvårdsfrågor. Länsstyrelsen,
som är statens förlängda arm i regionen har bl.a. ansvar för den regionala utvecklingen.
Ansvarsfördelningen mellan kommunerna, regionerna och staten måste bygga på
subsidiaritetsprincipen. Principen skall också vara vägledande för en ökad lokal och regional
självstyrelse. Enligt Kristdemokraterna innebär principen att beslut skall fattas så nära
människorna som möjligt och där de kan hanteras mest effektivt. Partiet menar att

                                                          
123 Motion 1998/99:K328 (fp), s.2; Törnvall, 1998, s.67; Henning, Roger & Liljenäs, Ingrid, 1994,
”Regiondebatten i Sverige – en översikt (Del II)” i Henning & Liljenäs, 1994, s.97.
124 Motion 1991/92:K501 (fp), s.1f; Henning & Liljenäs, 1994, i Henning & Liljenäs, 1994, s.97; Motion
1998/99:K328 (fp), s.1f.
125 Motion 1996/97:K2 (fp), s.1f.
126 Principprogram. 1996, (kd), s.23-24.
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subsidiaritetsprincipen inte är en renodlad princip för decentralisering utan den kan både vara
en när- och fjärrprincip. Vad som avgör vilken nivå ett beslut skall fattas på är beroende av
vilka uppgifter som skall utföras och var det kan ske på bästa möjliga sätt.127

Partiet hävdar att direktvalda regionala självstyrelseorgan är nödvändiga för att kunna hantera
viktiga regionala frågor på bästa sätt, som t.ex. de regionala utvecklingsfrågorna. Ett direktvalt
regionfullmäktige skulle resultera i att medborgarna skulle få större möjligheter att påverka
och att en starkare demokratisk förankring skapas liksom ett ökat medborgerligt engagemang.
Kristdemokraterna menar att genom indirekta val, som till regionförbundsfullmäktige i
försökslänet Kalmar, får medborgarna mindre möjligheter att påverka en samhällsfråga än om
valet varit direkt. Genom ett regionfullmäktige skall länsstyrelsens roll minska och övergå till
att vara en statlig förvaltningsmyndighet på den regionala nivån. Kristdemokraterna
framhåller att en region inte nödvändigtvis behöver överensstämma med de nuvarande länen
utan de kan med fördel vara större. Det är dock viktigt att en ny regionindelning har
förankring hos medborgarna. Dagens geografiska indelning medför problem i vissa delar av
landet. Regionfullmäktige skall ha beskattningsrätt för att kunna finansiera sin verksamhet.128

En kristdemokratisk motionär har gjort riksdagen uppmärksam på att Östsam redan nu bör
förberedas för att bli ett direktvalt regionalt organ efter 2002, då riksdagen skall fatta ett beslut
om den framtida regionala samhällsorganisationen i Sverige. Motionären menar att Östsam
skall ombildas till ett direktvalt regionalt organ för att demokratin därigenom skall stärkas i
regionen.129

4.1.4  Miljöpartiet de Gröna

Miljöpartiet de Gröna, i dagligt tal benämnt Miljöpartiet (mp), vill inrätta direktvalda
regionala självstyrelseorgan. Detta skall ske genom att länsstyrelse och landsting sammanförs
till ett länsparlament med beskattningsrätt. I partiprogrammet skriver man att: ”Den
representativa demokratin kan också decentraliseras. Vi anser att de statliga länsstyrelserna
och landstingen ska sammanföras till direktvalda länsparlament.”130

Denna uppfattning framkommer också genom motioner. Partiets språkrör m.fl. miljöpartister
menar att det behövs mer av självstyrelse på den regionala nivån och det skall ske genom
inrättandet av länsparlament eller andra direktvalda organ. Dessa folkvalda organ kan fördjupa
demokratin i regionerna. Vid sidan om beskattningsrätten måste länsparlamenten få betydande
resurser från staten, men även till viss del från kommunerna. Detta skall inte ske genom
statliga anslag utan staten skall göra detta möjligt genom att regionernas skatteunderlag
breddas, t.ex. genom att fastighetsskatten överförs till den regionala nivån liksom delar av
företags- och miljöskatterna. Miljöpartiet menar att politiska beslut skall fattas så nära berörda
medborgare som möjligt. Närhetsprincipen skall vara grundläggande för hur det demokratiska
systemet utformas. Därför menar partiet bör en stor del av de statliga arbetsuppgifterna som
idag finns på länsnivån flyttas till den regionala nivån.131

                                                          
127 Ibid, s.7 och s.19; Motion 1996/97:K12 (kd), s.1f; Motion 1996/97:A428 (kd), s.1f; Törnvall, 1998, s.68.
128 Principprogram., 1996, (kd), s.7 och s.19; Motion 1996/97:K12 (kd), s.1f; Motion 1996/97:A428 (kd), s.1f;
Törnvall, 1998, s.68.
129 Motion 1999/2000:K321 (kd), s.1f.
130 Partiprogram., 1997, (mp), s.7.
131 Partiprogram., 1997, (mp), s.6f; Motion 1997/98:A54 (mp), s.2; Motion 1994/95:K608 (mp), s.1f.
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Då regionen tar över en stor del av de regionala statliga myndigheternas, främst länsstyrelsens,
verksamhet kan regioner krävas med större storlek än dagen län, d.v.s. en sammanslagning av
flera län kan bli nödvändig. Detta p.g.a. behovet av ett större skatte- och rekryteringsunderlag.
Sammanslagningen skall enligt Miljöpartiet inte beslutas av staten utan skall ske inom de
berörda regionerna.132

Orsaken till att Miljöpartiet vill skapa ett regionalt självstyrelseorgan, ett länsparlament, som
har ansvaret för alla regionala frågor är att landstingets och länsstyrelsens kompetensområden
är otydliga och att det därmed blir svårt för väljarna att påverka. Vidare menar partiet att
landstinget, som redan under 1800-talet var tänkt att bli ”ett regionalt parlament”, idag
närmast kan liknas vid ett ”sjukvårdsparlament”. De övriga länsfrågorna har enligt
Miljöpartiet försvunnit in i de slutna länsstyrelserna och andra nämnder i vilka de minsta
landstingspartierna ofta hålls utanför. Partiet menar också att landshövdingens makt har
förstärkts genom att han/hon sitter som ordförande i olika nämnder som beslutar om regionala
frågor, t.ex. angående miljö, kommunikation och fysisk planering. Landshövdingen kan inte
ställas till svars för sina fattade beslut i allmänna val. Miljöpartiet anser att detta är
demokratiskt förkastligt och hör inte hemma i dagens moderna samhälle. Partiet vill att frågan
om en regional parlamentarism utreds.133

4.1.5  Moderata Samlingspartiet

Moderata Samlingspartiet, i dagligt tal benämnt Moderaterna (m), är i princip negativt inställt
till en ny regional samhällsorganisation. Framförallt på den lokala och regionala nivån finns
det dock moderata företrädare, särskilt i Skåne och Västra Götaland, som förespråkar olika
varianter av regional samverkan. I partiprogrammet skriver moderaterna att: ”Staten och
kommunerna skall vara de två politiska nivåerna i Sverige. Landstingen skall avskaffas i och
med att en ny finansiering av sjukvården, baserad på en allmän sjukvårdsförsäkring, införs.
Deras arbetsuppgifter övertas av stat, kommun och civilt samhälle. Någon ny regional nivå
med direkta val och beskattningsrätt skall ej införas. Vid behov sker samverkan över
kommungränserna på frivillig väg.”134

Några moderata motionärer anser däremot att en försöksverksamhet kan vara befogad i Skåne,
där det sedan en lång tid tillbaka finns en bred diskussion om de regionala
utvecklingsfrågorna. Vissa statliga uppgifter, framförallt de som handlar om regional
utveckling kan föras över till ett regionförbund i Skåne. Landstinget skulle dock inte finnas
med i regionförbundet. Motionärerna menar vidare att regionförbundet skulle kunna ta över de
uppgifter från landstinget som inte hade med hälso- och sjukvården att göra. Landstinget
kunde då i väntan på sin avveckling helt koncentrera sig på sjukvården. En annan motionär
menar att inrättandet av länsparlament och en förändrad regionindelning skulle leda till en
betydande centralisering utan stöd från folket. Vidare framhåller motionären långa avstånd
samt konkurrens om skattebetalarnas pengar genom tre beskattningsnivåer som argument mot
skapandet av länsparlament. Motionären hävdar att dagens länsstyrelseorganisation är väl
beprövad och fungerar tillfredställande och bör därför bestå oförändrad.135

                                                          
132 Törnvall, 1998:28, s.66; Motion 1994/95:K608 (mp), s.1.
133 Motion 1990/91:K501 (mp), s.1f.
134 Idé och handlingsprogram., 1993, (m), s.28.
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I en motion av Carl Bildt m.fl. framför Moderaterna sitt avståndstagande mot regionförbund
som regeringen föreslagit skall inrättas i försökslänen, dock med undantag för Skåne där det
enligt Moderaterna kan vara befogat. De anser också att det finns en risk med en ökad regional
självstyrelse. Detta skulle kunna leda till en utveckling i federalistisk riktning av Sverige,
vilket inte är önskvärt. Motionärerna hävdar vidare att en regional nivå med direkta val och
beskattningsrätt kan urholka den kommunala självstyrelsen och öka de offentliga utgifterna
och därmed skattetrycket.136

Moderaterna vill att samarbetet på regional nivå skall ske på frivillig grund, t.ex. i form av ett
kommunalförbund och den regionala samverkan ”ska hämta sin demokratiska förankring från
den kommunala basen, inte bygga upp en ny struktur som urholkar makten i de demokratiskt
fattade besluten i det lokala samhället.”137 Staten och i vissa fall dess representant på den
regionala nivån, landshövdingen, skall vara länets främste representant och skall tillsammans
med staten ansvara för länets relationer med andra stater samt för det internationella
samarbetet på regional nivå.138

Som nämnts vill Moderaterna avveckla landstinget. Moderaterna anser dock att avvecklingen
bör bli föremål för en utredning där förslag om nya finansierings- och organisationsformer för
hälso- och sjukvården undersöks och analyseras. Anledningen till att Moderaterna vill
avveckla landstinget är att man ifrågasätter om det även i framtiden är befogat att utnyttja två
kommunala nivåer, den primär- och den landstingskommunala. Ifrågasättandet av behovet av
båda dessa nivåer är desto större i och med medlemskapet i EU, vilket tillfört Sverige
ytterligare en, om än internationell, direktvald politisk beslutsnivå.139

4.1.6  Socialdemokratiska Arbetarepartiet

Socialdemokratiska Arbetarepartiet benämns i dagligt tal Socialdemokraterna (s). I
propositionen Den regionala samhällsorganisationen (1996/97:36) föreslog den
socialdemokratiska regeringen att en försöksverksamhet med en ändrad regional
ansvarsfördelning skulle genomföras. Vissa statliga uppgifter, framförallt det regionala
utvecklingsansvaret, som idag länsstyrelsen ansvarar för överförs till regionala
självstyrelseorgan. Länsstyrelserna bör dock även i fortsättningen ha en kontroll- och
tillsynsfunktion.140 I propositionen betonar regeringen att länsstyrelsernas instruktioner skall
ses över så att det tydligare framgår att huvuduppgiften för länsstyrelsen är att vara statens
företrädare i länet. I partiprogrammet framhåller Socialdemokraterna betydelsen av den
kommunala självstyrelsen. Inom de av regeringen och riksdagen fastställda ramarna ansvarar
kommunerna och landstingen själva, inom sina geografiska områden, för utvecklingen och
förvaltningen av samhällsangelägenheterna. ”Ett land är dess regioner”141 menar
Socialdemokraterna och hävdar att de ”regionala instanserna ska ha betydande frihet att, inom
de ramar som fastställs av riksdag och regering, utforma de konkreta regionalpolitiska
insatserna inom den egna regionen.”142

                                                          
136 Motion 1996/97:K10, (m), s.1ff; Törnvall, 1998:28, s.68.
137 Törnvall, 1998:28, s.68.
138 Motion 1996/97:K202 (m), s.8.
139 Motion 1999/2000:K206 (m), s.3f.
140 Proposition 1996/97:36, s.1f; Partiprogram., 1994, (s), s.50.
141 Partiprogram., 1994, (s), s.56.
142 Ibid, s.57.
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Inom Socialdemokraterna finns det delade meningar om omfattningen på den regionala
försöksverksamheten. Några menar att det är viktigt att försöksverksamheten utvidgas till flera
län för att därigenom få bredare beslutsunderlag inför år 2002. Speciellt lyfts Stockholms län
fram som lämpligt län att få ett ökat regionalt självstyre och som därför borde ha blivit
försökslän. Motionärerna vill se att Stockholms landsting utvecklas till ett länsparlament. En
annan motionär framhåller att försöksverksamheten i stor utsträckning påverkas av vilken roll
länsstyrelsen och landshövdingen får i försökslänen. Därför bör länsstyrelsen och
landshövdingens beslutsfattande ses över. Vidare menar de att landshövdingsämbetet bör
avskaffas och att chefen för länsstyrelsen i stället benämns generaldirektör.143

Socialdemokraterna vill stärka den regionala självstyrelsen. Genom den ökande
internationaliseringen finns det behov av starkare regionala instanser. Motionärerna menar att
dagens system med både landsting och länsstyrelse som skall ta till vara regionens intressen
inte alltid fungerar tillfredställande. Därför vill motionärerna att ”…länsstyrelserna och
landstingen förs samman till en länsregional instans med främsta syfte att driva länets
intressen samt gemensamma angelägenheter […] inom olika sammanhang. Styrande för denna
beslutsnivå bör ett folkvalt länsparlament vara.”144 Länsstyrelsen har spelat ut sin roll som
statlig regional instans. Det nya länsparlamentet bör överta dess uppgifter och funktioner.
Genom det kommer länsparlamentet att utföra merparten av det statliga myndighetsutövandet
som tidigare sköttes av länsstyrelsen. Idag sker det av länsstyrelsen och i vissa fall av
kommunerna, t.ex. genom miljö- och hälsoskyddsnämnderna. Motionärerna menar vidare att
landshövdingsämbetet skall avskaffas. Det är sedan upp till länsparlamentet att välja en
främsta företrädare för länet – inte regeringen. Motionärerna är övertygade om att den lokala
självstyrelsen, i form av kommunerna, kommer att vinna på decentraliseringen. Kommunerna
och landstingen (länsparlamenten) bör själva få avgöra när de skall hålla val. En övergång till
parlamentariskt styre på den lokala och regionala nivån bör ske.145

4.1.7  Vänsterpartiet

Vänsterpartiet (v) förordar en ändrad regional ansvarsfördelning för att därigenom utvidga
demokratin och det folkliga inflytandet. Partiet värnar om den kommunala självstyrelsen samt
vill se en förstärkning av den demokratiska strukturen på den regionala nivån, bl.a. genom ett
valt regionalt självstyrelseorgan vilket skulle ge demokratisk legitimitet åt regionen.
Regionerna måste ges en större möjlighet att bestämma över sin egen framtid.
I partiprogrammet anger Vänsterpartiet att: ”Det regionala samarbetet skall stärkas och
demokratiseras. Landsting och länsstyrelser slås samman till länsparlament. Målet är att
utvidga demokratin och det folkliga inflytandet inom samhällets alla områden. När människor
får ökad personlig delaktighet i samhällslivet och ett ökat ansvarstagande, så stärks och
fördjupas demokratin.”146

Enligt några motioner av Gudrun Schyman m.fl. (v) anser Vänsterpartiet att länsstyrelsens roll
bör minskas och renodlas till att främst se till att de nationella målen uppfylls och att ansvara
för och samordna den statliga myndighetsutövningen i länet. Landshövdingsämbetet skall
avskaffas och länsstyrelsens chef skall få en ny titel, t.ex. generaldirektör så att det framgår att
                                                          
143 Motion 1996/97:K3 (s), s.1f; Motion 1996/97:Bo28 (s), s.2f; Motion 1996/97:A424 (s), s.2f; Motion
1996/97:K5 (s), s.1f.
144 Motion 1992/93:K218 (s), s.3.
145 Ibid, s.2f.
146 Partiprogram & stadgar., 1998, (v), s.4.
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personen är chef för en statlig myndighet. Regionens främste företrädare skall i stället vara en
direktvald politiker som det regionala självstyrelseorganet utsett, t.ex. dess ordförande.147

Partiet stödjer den pågående regionala försöksverksamheten. De menar att det var olyckligt att
regeringen inte ville utsträcka försöksverksamheten till flera län. Framförallt till Stockholms
län och Västerbottens län vilka uttryckt särskilda önskemål om att deltaga. Försöken skall
utvärderas.148 Eftersom man i försökslänen har avskaffat länsstyrelsens parlamentariskt
utsedda styrelse, vilken utsetts av landstinget, finns det en risk för att den demokratiska
insynen i den verksamhet som ligger kvar hos länsstyrelsen blir bristfällig. Därför menar
Vänsterpartiet vidare att länsstyrelserna i försökslänen bör vara skyldiga att inrätta en
regionalt parlamentariskt förankrad samrådsgrupp som länsstyrelsen skall samråda med i
frågor som i stor utsträckning rör medborgarnas vardagsliv, t.ex. polisens verksamhet och
organisation.149

4.2  Lokal- och regionalpolitisk uppfattning

Här redogörs för de politiska partiernas lokal- och regionalpolitiska uppfattning om regional
demokrati. Detta kommer att ske utifrån exemplet Östsam. Inledningsvis kommer Östsam att
belysas. Partiernas inställning till Östsam, den regionala demokratin och dess framtida
utformning kommer därefter att presenteras. Presentationen kommer att baseras på remissvar
från de lokala/regionala partierna vilka representerar partiernas officiella uppfattning på den
lokala/regionala nivån samt på intervjuer med några enskilda partipolitiska företrädare.

4.2.1  Regional samverkan

Nedan redogörs för Östsams bakgrund, dess organisation och verksamhet. Därefter presentras
de politiska partiernas officiella inställning till Östsam. Detta utgör ett exempel på de politiska
partiernas uppfattning om regional demokrati ur ett lokalt/regionalt perspektiv och grundar sig
på remissvar från partierna. Remissen som partierna fick lämna sina yttranden över handlade i
huvudsak om hur Östsams organisationsstruktur skulle se ut.

4.2.2  Bakgrund

I Östergötland har det enligt Östergötlands Kommunförbund länge funnits ett gott
samarbetsklimat. Under det senaste årtiondet har samarbetet i regionen förstärkts. Ett konkret
exempel på detta är det nära samarbetet mellan Linköpings och Norrköpings kommuner.
Samtliga kommuner i länet samverkar sedan lång tid tillbaks inom sin intresseorganisation
Östergötlands Kommunförbund.150 Bakgrunden till att samarbetet i regionen stärkts ytterligare
genom skapandet av Östsam kan sägas vara att regionfrågan under den senaste tiden blivit
mycket uppmärksammad och kommit upp på den politiska dagordningen. Orsakerna till detta,
vilket beskrivits i kapitel 2 ”Regionfrågan”, är flera. En orsak kan vara medlemskapet i EU
samt att ett antal offentliga utredningar om regionfrågan lagts fram under 1990-talet. En annan
orsak till bildandet av Östsam är att det utvecklats ett samarbete mellan Östergötland och
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länderna på andra sida Östersjön, framförallt de Baltiska staterna. Detta har synliggjort
behovet av en gemensam politisk regional plattform.151

Andra faktorer som ligger bakom Östsams bildande är att politikerna i Östergötland själva vill
bestämma över och ansvara för den regionala utvecklingen i regionen. Hittills har det främst
varit statsmakten och dess regionala företrädare som har haft den uppgiften. Genom Östsam
hoppas politikerna att regionen skall växa på olika sätt så att bl.a. fler människor flyttar till
länet, utbildningsnivån höjs och arbetslösheten minskar. Med andra ord att Östergötland skall
bli en framgångsrik region. Vad som krävs för att en region skall bli framgångsrik är enligt
Landstingsförbundet, att det finns en effektiv kommunikationsstruktur, utbildnings- och
forskningsinstitutioner som skapat kvalificerad arbetskraft, en effektiv produktionsmiljö samt
en tillfredställande social och kulturell samhällsmiljö med rika fritidsmöjligheter.152

Politikernas förhoppning att Östsam skall leda till att Östergötland blir en framgångsrik region
delas dock inte av alla. Jan-Evert Nilsson, verksam inom näringslivs- och regionutveckling
vid Karlskrona/Ronneby högskola153, menar att Östsam inte kommer att spela någon roll för
utvecklingen i regionen. Han grundar detta på en analys av vad som kännetecknar
framgångsrika regioner i Europa och han kommer fram till att det inte finns något samband
mellan hur en region styrs och hur framgångsrik den är. I enlighet med detta menar han att det
inte spelar någon roll om det är folkvalda regionpolitiker eller staten i form av länsstyrelsen
som styr över den regionala utvecklingen. Politikernas iver att skapa regioner beror enligt
Nilsson på att landstinget inte har fungerat tillfredsställande. Han tycker också att det är
missvisande då svenska politiker använder framgångsrika regioner i Tyskland och Italien som
argument för en ändrad regionindelning i Sverige. Nilsson menar att det finns länder som är
framgångsrika utan att de har några regioner, som t.ex. Irland.154

Politikerna i länet framhåller ökad demokrati och bättre effektivitet som huvudskälen till
regionaliseringsprocessen, vilket Östsam är en del av. De ser länsstyrelsen och
landshövdingen som tjänstemän utan demokratisk legitimitet att representera länet. Östsams
styrelseordförande, Bo Pettersson (s), menar att det finns demokratiargument bakom bildandet
av Östsam genom att östgötarna själva måste kunna välja sina företrädare. Landhövding Björn
Eriksson håller inte med om att politikerna i länet skulle ha en större demokratisk legitimitet
att företräda Östergötland än länsstyrelsen. Han menar vidare att länsstyrelsen och andra
statliga myndigheter på den regionala nivån är demokratiska genom att de fått sina uppgifter
från riksdagen. ”Om man säger att vi är odemokratiska säger man också att riksdagen är
odemokratisk”155 säger Björn Eriksson.

Ytterligare en viktig faktor som utgör bakgrunden till den regionala samordningen i
Östergötland genom bildandet av Östsam är, som nämnts tidigare, den i september 1996 av
regeringen framlagda propositionen Den regionala samhällsorganisationen.156 Propositionen
handlar om införandet av en regional försöksverksamhet. Syftet med försöksverksamheten är
att utveckla former för en bättre demokratisk förankring av det regionala utvecklingsarbetet.
Försöksverksamheten innebär en ändrad ansvarsfördelning mellan staten och den
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lokala/regionala nivån. Länen skulle få ökad självstyrelse genom att t.o.m. år 2002 ansvara för
vissa områden som tidigare hanterats av respektive länsstyrelse. I vissa av länen skapades det
också direktvalda regionfullmäktige. Länsstyrelserna i försökslänen fick rollen som
förvaltningsmyndighet med ansvar endast för sektorsövergripande uppgifter och med ett
tydligt ansvar direkt mot regeringen.157

Som nämnts i kapitel 1 ”Inledning” omfattas inte Östergötland av den statliga
försöksverksamheten och därför enades politikerna i länet om att starta en egen
försöksverksamhet på regional nivå, Östsam. Ett av syftena med denna  försöksverksamheten
är, liksom med den statliga försöksverksamheten, att förbättra formerna för den demokratiska
förankringen av det regionala utvecklingsarbetet. Östsam är en ideell förening vilkens
medlemmar består av Östergötlands samtliga tretton kommuner och landsting. Den ideella
föreningen Östsam bildandes formellt den 3 september 1999 och skall bedriva verksamhet
fram t.o.m. år 2002.158

Från och med då politikerna enades om att man skulle skapa ett regionalt samverkansprojekt
tills det att Östsam formellt bildades befann sig projektet i en utvecklingsfas. Under den
perioden styrdes det ursprungliga Östsam, det som senare skulle bli den ideella föreningen
Östsam, av en politisk styrgrupp på tolv personer bestående av företrädare från kommunernas
och landstingets samtliga politiska partier. Styrgruppens huvuduppgift var att ta fram en
långsiktig strategisk utvecklingsplan för det som skulle bli Östsam samt att arbeta fram
ramarna för samarbetet. Den fastslog att Östsam skulle fungera som en paraplyorganisation
som skulle ha hand om den strategiska styrningen och den administrativa driften. Efter
utredning och beslut kunde sedan olika verksamhetsområden föras in under Östsam och
därmed bli klassade som Östsamprojekt. Ett projekt kunde också bli ett Östsamprojekt genom
att det initierades av Östsam, vilket t.ex. skedde med projekten Marknadsföring av regionen
och Det internationella samarbetet.159

Arbetet med verksamhetsområdena skulle ske relativt självständigt gentemot Östsam. Det
skulle ske i projektform och styras av egna styrgrupper vilka skulle utses av Östsams
styrgrupp och sedan, när Östsam formellt bildats, av Östsams styrelse. Detta arbetssätt innebar
en tydlig uppdelningen mellan den strategiska ledningen vilken utfördes av Östsam centralt
och den operativa driften av en konkret verksamhet vilken leddes av verksamhetsområdets
styrgrupp och arbetsgrupp. Detta sätt används även idag då den ideella föreningen Östsam
skapats. Förfaringssättet innebär att arbetet blir processinriktat och att uppgifterna står i fokus
och inte de organisatoriska eller administrativa formerna.160

Som hjälp till styrgruppen i deras arbete med strategiska frågor, principer och riktlinjer för
Östsam samt för att sanktionera de beslut som styrgruppen fattat fanns presidiekonferensen.
Denna bestod av presidierna i kommunstyrelserna, landstingets styrelse samt presidierna i de
politiska partierna. Till styrgruppens förfogande fanns ett mindre sekretariat under ledning av
kommunförbundets direktör Kerstin Brattgård och landstingsdirektören Arne Johansson.
Sedan ett tag tillbaks leds nu sekretariatet liksom Östsam av den verkställande direktören och
tjänstemannen Peder Rehnström.161

                                                          
157 Ibid; Brattgård, 1998, s.2.
158 Ibid, s.2f.
159 Brattgård, 1998, s.3f och s.12; Kennedy, ”Regionen behöver en framtidsversion” i NT, 000329, s.6.
160 Brattgård, 1998, s.3f och s.12; Kennedy, ”Regionen behöver en framtidsversion” i NT, 000329, s.6.
161 Ibid, s.6.
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4.2.3  Organisation

Östsam är ett samverkansprojekt mellan dess medlemmar som under gemensam politisk
ledning skall hantera ett antal regionala uppgifter.
Uppgifterna är:162

-   att stödja och utveckla områden som är viktiga för tillväxten i regionen
-   att utveckla samarbetsformer som stärker befintliga verksamheter och kompetenser och

stimulerar till att nya växer fram
-   att skapa förutsättningar för samarbete över gränserna
-   att kunna företräda medlemmarna nationellt och internationellt

Samverkansprojektet är en tillfällig lösning innan en mer permanent ordning skapas efter
2002. Östsams geografiska område utgörs av Östergötland men gränserna mot andra regioner
och kommuner är öppna så att ett informellt samarbete eller ett mer formellt samarbete med
andra intressenter kan ske. Östsams mål är att en kraftfull region skapas som kan attrahera
kompetens och kapital och genom detta skapa ett högre välstånd, välbefinnande och en bättre
hälsa för invånarna.163

Östsam har sedan det formellt bildades i september 1999 varit en ideell förening i vilken de
samtliga tretton kommunerna och landstinget i Östergötland är medlemmar. Föreningens
högsta beslutande organ är föreningsstämman vilken består av 55 ledamöter som utsetts av
medlemmarnas, d.v.s. kommunernas och landstingets fullmäktigeförsamlingar. Kommunerna
utser 37 ledamöter och landstinget 18. Kommunernas ledamöter är fördelade på så sätt att de
två befolkningsmässigt största kommunerna, Linköping och Norrköping, vardera utser 6
ledamöter. De meddelstora kommunerna, Motala, Mjölby och Finspång utser vardera 3
ledamöter samt de 8 mindre kommunerna utser 2 ledamöter var så att det totalt blir 37
ledamöter.164

4.2.4  Verksamhet

Östsams verksamhet skall kretsa kring tio samarbetsområden som politikerna i Östsam enats
om. Dessa områden är kollektivtrafik, IT, marknadsföring, näringsliv och tursim, utbildning
och kompetensutveckling, miljö och hälsa, kultur, hälso- och sjukvård, internationellt
samarbete och forskning och utveckling. Östsam skall inte ha en egen organisation med
personal som sköter dessa frågor. Föreningen skall istället fungera som ett diskussionsforum
där politikerna enas inom vilka områden man skall samarbeta. Utifrån det skapas ett projekt
till vilket det hyrs in personal från kommunerna och landstinget. De enda fast anställda
tjänstemännen som Östsam har vid sidan om den verkställande tjänstemannen är omkring tre
till fem personer.165 Av de ovan nämnda verksamhetsområdena har fyra lyfts fram som
prioriterade områden. Dessa är utbildning och kompetensutveckling, internationellt samarbete,
näringsliv och turism och IT.166

                                                          
162 Brattgård, 1998, s.3; http://www.ostsam.org/default.asp, 000513.
163 Brattgård, 1998, s.2 och s.4.
164 Brattgård, 1998, Sammanfattning av svar, s.18.
165 Kennedy, ”Östsam från idé till ideell förening” i NT, 990902, s.14.
166 Kennedy, ”Satsa på gemensamma mål” i NT, 000329, s.6.
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4.2.5  Partiernas inställning

Det var inte helt säkert att Östsam skulle komma att bildas eller se ut som det nu gör. Innan
det bildades rådde det delade meningar mellan partierna i frågan. De i kommunerna och
landstinget verksamma partiernas inställning till Östsam kom fram genom deras
remissyttrande över Östsam. Remissen kallades Remiss II och de huvudsakliga
remissinstanserna var de tretton kommunerna, landstinget och partidistrikten i Östergötland.
Här i uppsatsen kommer dock endast partiernas svar att behandlas. Remissvaren syftade till att
skapa en grund för de beslut som de tretton kommunerna och landstinget skulle fatta angående
Östsams strategiska plan, juridiska form, politiska styrning och finansiering, d.v.s. hur
Östsams organisationsstruktur skulle se ut. I realiteten kom Östsams styrgrupp att fatta dessa
beslut vilka sedan måste godkännas av medlemmarna, d.v.s. kommunernas och landstingets
fullmäktigeförsamlingar. Remisstiden sträckte sig från den 20 juni 1998 t.o.m. den 1
december 1998.167

Utgångspunkten för Östsams strategiska plan är att den skall vara en arbetsagenda för hur
Östsam skall utvecklas från 1999 och framåt så att Östsam blir en effektiv, enad, trovärdig och
legitim företrädare och aktör för regionen. Syftet med den strategiska planen är att skapa en
demokratisk plattform för regionens utveckling. Planen innehåller också en vision och en
utvecklingsidé vilken skall utgöra grunden för en regionalt förankrad långsiktig och
demokratisk utvecklingsplan. Visionen handlar om att Östsam är ett politiskt projekt som ägs
av sina medlemmars fullmäktigeförsamlingar och där de politiska partierna spelar en viktig
roll. Östsam är även ett demokratiskt projekt som eftersträvar att utveckla det politiska
ledarskapet samt kontakterna mellan de valda politikerna och medborgarna, väljarna. Östsams
legitimitet grundas på att det skall ta hand om nya politikområden som behöver lösas
gemensamt i regionen. Östsam skall också vara en lärande process som präglas av förnyelse,
nytänkande och nyskapande i arbetssätt och arbetsformer.168

Östsams juridiska form skall enligt styrgruppen vara en ideell förening. Sekretariatet har
tidigare belyst olika möjliga former som kommunalförbund, gemensam nämnd, ideell
förening och ekonomisk förening. De två förslag som utretts mest innan styrgruppen fattade
sitt beslut var kommunalförbund och ideell förening.169

Östsams politiska styrning föreslås ske genom att medlemmarnas fullmäktigeförsamlingar
utser 55 ledamöter till att utgöra en stämma/representationskap i Östsams ideella förening.
Kommunerna utser 37 ledamöter och landstinget utser 18. Stämman föreslås sedan i sin tur
utse den operativa politiska styrelsen.170

Vad gäller Östsams finansiering föreslås att budgeten delas in i två delar, en
förvaltningsbudget på ca 5-7 miljoner kronor, vilken skall finansieras genom att landstinget
och kommunerna skall betala en medlemsavgift och en projektbudget, vilken skall finansieras
genom beslut av respektive huvudman, d.v.s. av kommunerna och landstinget.171

                                                          
167 Brattgård, 1998, s.9
168 Ibid, s.10f och s.7.
169 Ibid, s.13f.
170 Ibid, s.13f.
171 Ibid, s.13f.
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Förslagen skickades på remiss. Av de sju partierna som besvarat remissen har fem beslutat om
sina yttranden i respektive partis regionala styrelse. De övriga
- Centerpartiet och Socialdemokraterna - har inte beskrivit hur beslutsgången har varit
angående remissvaren.172

Nedan presenteras partiernas yttranden över Östsams strategisak plan,
juridiska form och politiska styrning. Finansieringen kommer inte att uppmärksammas i
presentationerna då den ligger utanför uppsatsens syfte men kort kan sägas att samtliga partier
ställde sig bakom den politiska styrgruppens förslag. Några partier framhöll dessutom att
kostnaderna borde kunna hållas lägre och att dessa skall delas lika mellan landstinget och
kommunerna så att landstinget står för 50%. Nedan kommer partiernas syn på styrgruppens
förslag att presenteras.173

Centerpartiet

Centerpartiet stödjer styrgruppens förslag angående den strategiska planen och betonar vikten
av att befintliga resurser utnyttjas optimalt samt att Östsams uppgifter är i fokus. Med
avseende på Östsams juridiska form stödjer Centerpartiet förslaget med att bilda en ideell
förening då det anser att det är den mest flexibla lösningen. Partiet menar vidare att om
ändamålet med den ideella föreningen behöver ändras skall ett sådant beslut fattas av
årstämman och inte av styrelsen. Vad gäller den politiska styrningen anser partiet att man bör
fundera över om Östsams styrelse kan utökas så att varje kommun blir representerad. Partiet
anser vidare att det inte finns några hinder, varken formella eller praktiska, för att låta
föreningsstämman bli större än 55 ledamöter. Centerpartiet framhåller vikten av att arbetet i
Östsam och speciellt i dess inledningsskede sker på sådant sätt att målet, ett direktvalt organ
med beskattningsrätt, inte försvåras.174

Folkpartiet

Vad gäller den strategiska planen lyfter Folkpartiet fram tre områden. Dessa är den regionala
identiteten, öppenhet gentemot östgötarna samt att en ansökan skall ställas till regeringen om
genomförande av direkta val till Östsam vid valet 2002. Vad gäller Östsams juridiska form
betonar Folkpartiet vikten av att offentlighetsprincipen finns med i föreningens stadgar.
Partiet ser vidare den ideella föreningen som en tillfällig lösning. Angränsande kommuner till
Östergötland skall bjudas in att deltaga i Östsam. Med avseende på Östsams politiska styrning
vill partiet att Östsam skall utvecklas till ett direktvalt regionfullmäktige med beskattningsrätt.
Ett regionfullmäktige skall ta över delar av länsstyrelsens och andra statliga organs uppgifter
samt ersätta landstinget. Folkpartiet anser att direktval till Östsam skall genomföras vid valet
år 2002. För att möjliggöra ett sådant val vill partiet att en ansökan skall skickas till
regeringen omgående. Folkpartiet vill vidare att Östsams styrelse skall väljas av
föreningsstämman och tillstättas med ledamöter ur denna. Alla partier som finns
representerade i landstingsfullmäktige skall vara representerade i styrelsen.175

                                                          
172 Brattgård, 1998, Sammanfattning av svar, s.1f.
173 Ibid, s.25f.; Flera av partierna framför samma synpunkter över t.ex. den juridiska formen och den politiska
styrningen. Därför kan samma åsikt återfinnas på mer än ett ställe under varje enskilt parti. Osaken till detta är
strävan att återge en så rättvisande bild som möjligt av partiernas remissyttranden.
174 Ibid, s.4ff, s.13ff och s.18f.
175 Ibid, s.4ff, s.13ff och s.18f.
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Kristdemokraterna

Kristdemokraterna vill att Östsams strategiska plan skall betona följande; att demokratin
stärks genom en ökad tillgänglighet av Östsam för alla kommuner och dess invånare, att
frågor löses på lägsta effektiva nivå (subsidiaritetsprincipen), att kvaliteten på verksamheten
höjs och att Östsam kontinuerligt utvärderas. Med avseende på den juridiska planen skall
Östsam enligt partiet vara en ideell förening tills ett folkvalt regionalt organ skapas. Vad
gäller den politiska styrningen framhåller Kristdemokraterna vikten av att de små partierna
ges möjlighet till representation i föreningsstämman. Östsam skall drivas som en ideell
förening tills ett folkvalt regionalt organ skapas, vilket är målet.176

Miljöpartiet

Med avseende på den strategiska planen vill Miljöpartiet att det skall betonas att Östsam skall
vara långsiktigt hållbar ur ekologiskt, socialt och demokratiskt perspektiv. Partiet anser att den
juridiska formen skall vara en ideell förening då det är den bästa formen för
samverkansprojektet Östsam. En ideell förening ger tillräcklig stabilitet för att arbetet skall
kunna fortgå. Detta speciellt under förutsättningen att det finns ett representantskap som kan
ansvara för den politiska styrningen. Partiet finner det naturligt att samverkan tillsvidare
endast gäller för landstinget och kommunerna i Östergötland. Med avseende på den politiska
styrningen vill Miljöpartiet se ett direktvalt regionalt organ till valet 2002. Partiet stödjer
förslaget med 55 ledamöter i föreningsstämman och att landstinget skall utse 18. Men helst
hade det sett att landstinget fått tillsätta hälften av platserna i föreningsstämman. Miljöpartiet
anser vidare att av landstingets kvot på 18 ledamöter skall alla partier i landstingsfullmäktige
vara garanterade minst två ledamöter eller så bör antalet ledamöter ökas. Östsams styrelse,
vilken väljs av stämman, skall också i huvudsak bestå av ledamöter ur stämman.177

Moderaterna

Moderaterna framhåller, med avseende på Östsams strategiska plan, att Östsam skall vara ett
dynamiskt och frivilligt samarbete mellan kommunerna. Sjukvården skall ej ingå i detta
samarbete men det skall däremot kollektivtrafiken göra. Vad gäller den juridiska formen ser
Moderaterna Östsam som ett samarbete mellan kommunerna och landstinget. Partiet vill inte
ha någon ny direktvald politisk nivå. Östsams juridiska form skall vara ett kommunalförbund
där offentlighetsprincipen tillämpas. Östsams uppgifter skall vara väl definierade och
avgränsade. Den politiska sfärens omfattning får inte öka genom Östsam. Vad gäller den
politiska styrningen stödjer partiet förslaget angående antalet ledamöter i stämman samt hur
de skall utses. Moderaterna framhåller också att man ”skall säkerställa en politiskt väl
sammansatt församling grundad på länsproportionaliteten”.178 Moderaterna vill inte ha någon
ny direktvald politisk nivå utan partiet ser Östsam som ett samarbete mellan kommunerna och
landstinget.179

                                                          
176 Brattgård, 1998, Sammanfattning av svar, s.4ff, s.13ff och s.18f.
177 Ibid, s.4ff, s.13ff och s.18f.
178 Ibid, s.19.
179 Brattgård, 1998, Sammanfattning av svar, s.4ff, s.13ff och s.18f.
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Socialdemokraterna

Socialdemokraterna betonar, med avseende på den strategiska planen, vikten av att
uppgifterna får styra den framtida utvecklingen och inte organisationen. Partiet framhåller
också betydelsen av omvärldsperspektivet som kontakterna med och utvecklingen i EU och
Europa. Med avseende på den juridiska planen ställer sig partiet bakom förslaget om Östsam
som en ideell förening och att den inledningsvis endast är öppen för de tretton kommunerna
och landstinget i Östergötland. Delaktighet och insyn enligt offentlighetsprincipen framhålls
som viktiga faktorer som skall vara med i föreningens stadgar. Vad gäller Östsams politiska
styrning stödjer Socialdemokraterna förslaget men vill betona att de mindre riksdagspartierna
bör garanteras platser i stämman. Styrelsen för Östsam skall väljas av och ur stämman. De
framhåller också att alla partier i landstingsfullmäktige på något sätt bör vara representerade i
Östsams styrelse. Vidare måste en geografisk spridning eftersträvas liksom att den
parlamentariska situationen i landstinget beaktas vid valet till Östsams styrelse.
Socialdemokraterna menar också att styrelsen skall anställa en verkställande tjänsteman som
på heltid skall leda Östsams arbete.180

Vänsterpartiet

Vad gäller Östsams strategiska plan framhåller Vänsterpartiet att stor hänsyn måste tas till
demokratin och den internationella solidariteten och att en hållbar utveckling måste
genomsyra Östsam och dess arbete. Med avseende på Östsams juridiska form tycker
Vänsterpartiet att den bästa formen för Östsam är en ideell förening. Partiet betonar vikten av
att offentlighetsprincipen skrivs in i stadgarna. Vänsterpartiet anser, med avseende på den
politiska styrningen, att förslaget om mandatfördelningen i stämman kommer att missgynna
de mindre partierna. Detta då kommuner som får endast två mandat i stämman troligen
kommer att representeras av de största partierna. Ur ett demokratiperspektiv vill partiet ha ett
annat system bestående av ett direktvalt regionalt organ. Vänsterpartiet vill även att
mandatperioden för Östsams styrelse, vilken valts av stämman, skall vara två år.181

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan sägas att alla partier utom Moderaterna förordar en ideell förening
som den juridiska formen för Östsam. Partierna menar att en ideell förening ger större
utrymme för flexibilitet och ett friare sätt att samverka på än vad ett kommunalförbund skulle
göra. Flera av partierna ser den ideella föreningen som en tillfällig lösning i väntan på en mer
permanent form för det regionala samarbetet. Den allmänna uppfattningen angående den
politiska styrningen är att den ideella föreningen behöver en föreningsstämma som utgör det
högsta beslutande organet.

Med partiernas remissvar som grund beslutade styrgruppen om att Östsam skulle bildas och
hur Östsam skulle se ut och vad dess verksamhet skulle bestå av. En presidiekonferens
fastställde sedan stadgeförslaget och framförde rekommendationen till kommunerna och
landstinget om att bli medlemmar i den ideella föreningen Östsam. Vilket de sedan blev i
september 1999.

                                                          
180 Ibid, s.4ff, s.13ff och s.18f.
181 Ibid, s.4ff, s.13ff och s.18f.
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4.2.6  Partimotsättningar

De politiska partiernas uppfattning om och inställning till Östsam innan det formellt bildades
liksom efter bildandet framkom genom dagspressen. Speciellt uppmärksammat i media blev
presidievalet till Östsams styrelse, vilket kommer att redogöras för i detta avsnitt. Valet visar
att partitillhörigheten är en viktig faktor för uppfattningen om Östsam och dess framtid.

När den ideella föreningen Östsam formellt bildades i september 1999 tydliggjordes
skillnaderna mellan de politiska partierna vad gäller deras syn på Östsam och hur föreningen
bör utvecklas. Detta faktum blev tydligt vid valet av andre vice ordförande till Östsams
styrelse. De borgerliga mittenpartierna under ledning av Kristdemokraterna föreslog och
röstade igenom Sven-Erik Andersson (kd) till andre vice ordförande. Efter en sluten
omröstning valdes Andersson med röstsiffrorna 18 mot 11 för Sven Lindgren (m) och 26
blanka däribland alla socialdemokrater och vänsterpartister. Tidigare under Östsams
konstituerande föreningsstämma hade Bo Pettersson (s) valts till ordförande och Kjell
Norberg (s) till förste vice ordförande. Tanken var att moderaten Sven Lindgren skulle valts
till andre vice ordförande. Anledningen till att Kristdemokraterna, Folkpartiet och
Centerpartiet föreslog en motkandidat var att dessa partiet inte delar Moderaternas syn på hur
Östsam skall utvecklas i framtiden. De vill att ledamöterna i Östsams högsta beslutande organ
skall väljas av östgötarna i direkta val. De vill med andra ord ha ett direktvalt
regionfullmäktige. Vi kunde helt enkelt inte företrädas av ett parti i Östsams presidie som har
en helt annan åsikt i frågan om målet med Östsam, förklarade Linnéa Darell (fp).182

Anledningen till att Moderaterna inte vill ha ett direktvalt regionfullmäktige är att de vill ha
endast två direktvalda politiska nivåer. Landstinget skall läggs ned och det skall inte ersättas
av en ny direktvald regional nivå. Moderaterna menar också att frågan inte är aktuell så länge
de nuvarande regionförsöken inte är utvärderade. Även Socialdemokraterna vill invänta en
utvärdering av de fyra regionförsöken. Tills dess är de emot ett direktvalt regionfullmäktige.
Enligt Bo Pettersson (s) har partiet dock ännu inte intagit en partilinje i frågan. 183

Moderaterna menar att mittenpartiernas agerande under Östsams konstituerande
föreningsstämma var märkligt. Som en direkt följd av omröstningen förklarade Anders
Senestad (m)184 att omröstningen inte endast handlade om personer utan också om idéer och
att de andra borgerliga partierna gjort en så tydlig markering att även hans roll ifrågasatts.
Därefter meddelade Senestad att han lämnar Östsams nyvalda styrelse. Senestad menade
också att det var ett rimligt krav att Moderaterna skulle få andre vice ordförandeposten
eftersom partiet är det största borgerliga partiet. Vidare framförde han att Östsam i och med
detta förlorat värdefull internationell kompetens då varken Sven Lindgren eller
Göran Färm (s)185 längre finns med i ledningen för Östsam.186

                                                          
182 Kennedy, i NT, 990904, s.9; Hjelm & Lycksell, i Corren, 990904, s.7.
183 Kennedy, i NT, 990904, s.9.
184 Anders Senestad hade tillsammans med Bo Pettersson (s), Kjell Norberg (s), Lars Wallin (s) och Sven
Lindgren (m) varit drivande och med från starten, d.v.s. då de första idéerna om ett ökat regionalt samarbete i
Östergötland tog form.
185 Göran Färm är från och med valet 1999 ledamot av Europaparlamentet och lämnade därför arbetet med
Östsam.
186 Ibid, s.9; Hjelm & Lycksell, i Corren, 990904, s.7.
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En annan moderat menar att mittenpartiernas agerande tyder på bristande logik och dåligt
omdöme genom att på stämman gå emot valet av en moderat representant med motiveringen
att man vill ändra på det som Östsams medlemmar kommit överens om, d.v.s. att Östsam
utgör ett mellankommunalt samarbete i form av en ideell förening. Bo Sjöge (m) menar att
genom mittenpartiernas agerande förlorade Östsam en engagerande och kompetent person
(kommunalrådet Sven Lindgren) som dessutom var Östsams ende internationelle företrädare.
Motiveringen till agerandet från mittenpartiernas sida var enligt Sjöge att Moderaterna inte
vill ha ett direktvalt regionfullmäktige med beskattningsrätt. Frågan om ett eventuellt framtida
direktvalt organ hade en stor majoritet bestämt att lägga åt sidan för att helt ägna sig åt arbetet
med sakfrågorna i Östsam. Dessutom menar Sjöge att frågan om ett direktvalt organ inte är av
sådan karaktär att Östsams medlemmar kan besluta om det, utan det avgörs av staten genom
riksdag och regering.187

Kristdemokraterna Yvonne Andersson och Sven Brus menar att fördelningen av ombuden
liksom styrelseposterna som skulle föreslås på Östsams konstituerande föreningsstämma, hade
föregåtts av konstruktivt samråd mellan alla politiska partier då man kom överens om vilka
personer som skulle föreslås. När det gäller posten som andre vice ordförande i styrelsen
förelåg två förslag; en moderat och en kristdemokrat. På grund av denna oenighet fanns det i
de handlingar som föreningsstämmans ombud fick inte något förslag på andre vice
ordförande. De två jämnbördiga förslagen framfördes först på det konstituerande mötet.
Andersson och Brus menar vidare att trots det aktuella läget med två förslag till andre vice
ordförande valde flera moderata ombud att åka på Moderaternas partistämma och låta sig
ersättas av kristdemokrater och folkpartister.188

Kristdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet motiverade sitt agerande genom att de vill
att regionen på sikt skall få ökad självstyrelse så att de på ett bättre sätt kan disponera över
länets resurser. För att få en tydlighet i vad de olika politiska partierna vill är det nödvändigt
med ett direktvalt organ som företräder länet och ansvarar för de regionala
utvecklingsfrågorna. Ett direktval till Östsam skulle också öka dess folkliga förankring menar
vidare de tre partiföreträdarna Sven Andersson (kd), Roland Larsson (c) och Gunnar
Asserhed, (fp). De tre är även ledamöter i styrelsen för den ideella föreningen Östsam.189

4.2.7  Några partiföreträdares inställning

Här redogörs för några enskilda politiska partiföreträdares uppfattning om Östsam, den
regionala demokratin och dess framtida utformning. Uppgifterna baserar sig på den
information som framkommit genom intervjuer med 21 kommun- och landstingspolitiker i
Östergötland. Av dessa är 14 verksamma inom olika kommuner och 7 inom landstinget.
Resultatet utgör ej partiernas officiella ståndpunkter utan är endast en presentation av några
enskilda politikers åsikter.

                                                          
187 Sjöge, i Corren, 990913, s.2.
188 Andersson & Brus, i Corren, 990909, s.3.
189 Andersson & Larsson & Asserhed, i Corren, 990920, s.3.
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Redovisningen av intervjuresultatet kommer att ske utifrån fyra huvudfrågeområden.
Dessa är:
-   Organisationsstruktur
-   Direkta eller indirekta val
-   Tidsperspektiv
-   Andra regionala aktörer

Svaren på de fyra huvudfrågeområdena ger en fingervisning om hur de politiska partierna vill
att den regionala samhällsorganisationen skall se ut i framtiden i Östergötland. Av de fyra
huvudfrågeområdena är Organisationsstruktur den viktigaste vilket handlar om hur den
framtida regionala samhällsorganisationen i Östergötland skall vara organiserad. Detta kan
ske på tre huvudsätt; genom Statligt regionalt ansvar, vilket ger de statliga regionala organen
som t.ex. länsstyrelse och landshövding en ökad roll och betydelse, genom Kommuner i
samverkan, t.ex. genom en ideell förening som Östsam är idag eller genom ett
kommunalförbund och genom Regionalt folkstyre, i form av ett regionfullmäktige.190

Direkta eller indirekta val handlar om hur de regionala organen skall väljas; genom ett
representativt indirekt demokratiskt förfaringssätt, d.v.s. genom indirekta val eller genom ett
representativt direkt demokratiskt förfaringssätt, d.v.s. genom direkta val. Tidsperspektiv
handlar om när en förändring av den regionala samhällsorganisationen bör inträffa.
Andra regionala aktörer handlar om landstinget, länsstyrelsen och landshövdingens roller och
hur de kan komma att påverkas av en förändrad regional samhällsorganisation. Till viss del är
de tre sista huvudfrågeområdena nära sammankopplade till huvudfrågeområdet
Organisationsstruktur.

Resultatet har tagits fram ur intervjumaterialet genom att materialet har avlästs, utvärderats,
sorterats och slutligen kanaliserats till de olika huvudfrågeområdena. Dessa frågor har en nära
koppling till de tre teoretiska modellerna. En analys och jämförelse mot dessa kommer att
göras i kapitel 5 ”Slutdiskussion”. Nedan presenteras intervjuresultatet utifrån
huvudfrågeområdena.

Organisationsstruktur

Merparten av de intervjuade politikerna har en relativt likvärdig syn på hur de vill att det
regionala samarbetet politiskt skall vara organiserat i framtiden i Östergötland. En stor
majoritet av de intervjuade vill se att Östsam utvecklas till någon form av ett direktvalt
regionalt organ. Under intervjuerna har flera liknande synpunkter om detta framförts. Här är
några exempel som belyser detta på ett tydligt sätt.

En centerpartist (P21)191 menar att Östsam är ett steg på vägen för att skapa en bättre regional
demokrati. Östergötland bör bli en stark region i landet på alla sätt. För att detta skall ske
måste ett direktvalt länsparlament med beskattningsrätt skapas och som tar över de politiska
frågorna från länsstyrelsen. Det kan ske till 2002 eller eventuellt senare. Landstinget avskaffas
och landstingsfullmäktige ombildas till ett länsparlament så att roll- och ansvarsfördelningen
på länsnivån blir tydligare. Intervjupersonen ser ingen skillnad mellan ett länsparlament och

                                                          
190 Jmf. avsnitt 3.3 ”Regionala samhällsorganisationer”
191 De intervjuade personerna (respondenterna) har givits varsitt identifieringsnummer som är baserat på den
turordning med vilken intervjuerna genomfördes. Numren är P1 t.o.m. P21 där ’P’ står för politiker. Numren har
lagts in i texten som en referens till det interna intervjumaterialet.
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ett regionfullmäktige. Samtidigt måste kommunerna ges en större beslutanderätt så att de
stärks.

En folkpartist (P7) menar att Östsam är bra för det övar oss i regionalt arbete. Det nuvarande
beslutsfattandet i Östsam är mycket omständigt och trögt då alla 14 medlemmarna måste fatta
samma beslut. Med ett direktvalt regionalt organ, ett regionfullmäktige skulle arbetet bli
enklare. Folkpartiet har gjort en begäran hos regeringen om att införa ett direktvalt organ
redan 2002. Regionfullmäktige med beskattningsrätt skall inte kunna fatta beslut över
kommunerna. Man måste noga skilja på vad som är kommunala respektive regionala frågor.

En kristdemokrat (P8) menar att Östsam hittills visat prov på en tungrodd organisation som är
mycket tidsödande och kräver ett omfattande förankringsarbete. Vid t.ex. ändringar i stadgan
måste alla medlemmar i den ideella föreningen vara eniga. Ett sådant beslut kan ta 2-3
månader. För att få en effektivare organisation är målet ett direktvalt regionfullmäktige vilket
övertar landstingets uppgifter samt stora delar av länsstyrelsens verksamhet, t.ex. de regionala
planeringsfrågorna och frågor om infrastrukturen i regionen. Intervjupersonen tror inte att
östgötarna nöjer sig med det nuvarande systemet med indirekta val. Med ett regionfullmäktige
med beskattningsrätt löses också pengafrågan. Östsam är nu beroende av att kommunerna
eller landstinget skjuter till pengar. Det är viktigt att det regleras i vilka frågor som
regionfullmäktige kontra kommunerna skall fatta beslut om, d.v.s. kompetensfördelningen
måste vara tydlig.

En miljöpartist (P11) menar att Östsam skall bli ett direktvalt organ. Ett regionfullmäktige
måste skapas för att förbättra demokratin och den demokratiska förankringen. Idag är Östsam
dåligt förankrat hos medborgarna. Regionfullmäktige skall ha beskattningsrätt och ha hand om
viss myndighetsutövning. Ett regionfullmäktige skall bildas först till år 2006.
Regionfullmäktige skall i vissa fall kunna fatta bindande beslut över kommunerna men det är
viktigt att man ej inskränker på den kommunala självstyrelsen. Demokratin skall vara så nära
medborgarna som möjligt.

En vänsterpartist (P18) menar att det är principiellt viktigt att ett direktvalt organ skapas då
detta skulle tydliggöra kopplingen mellan de valda och väljarna. Ett regionparlament eller
regionfullmäktige skall få överta vissa av länsstyrelsens uppgifter. Det skall ha
beskattningsrätt och ersätta landstinget. Regionfullmäktige skall kunna fatta beslut över
kommunerna när det gäller utbildningsfrågor, sjukvårdsfrågor och infrastrukturella frågor. Ett
regionfullmäktige kan troligen införas till valet 2006.

Ur intervjureferaten enligt ovan liksom från samtliga andra intervjuade personer från c, fp, kd,
mp och v framgår det tydligt att de vill ha ett direktvalt regionalt organ. Alltså ligger dessa
partier nära organisationsmodellen Regionalt folkstyre.

Moderaternas och Socialdemokraternas företrädare hade en annan uppfattning i hur det
regionala samarbetet politiskt skall vara organiserat i framtiden i Östergötland.

En socialdemokrat (P1) är nöjd som det är nu och tycker att det fungerar relativt bra och att
det även skall vara så i framtiden, d.v.s. som den ideella föreningen Östsam. Funktionen och
de resultat som presteras är viktigare än formen på samarbetet. Ett regionparlament som en del
politiker vill ha skulle endast bli ett landsting ”i kubik” och då är det bättre att landstinget är
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kvar som det är idag. Östsam bör ta över delar av länsstyrelsens verksamhet så att
länsstyrelsen får en renodlad myndighetsroll och så att ansvarsfördelningen blir tydligare.

En moderat (P10) tycker att Östsam även i framtiden skall finnas som en ideell förening. Det
skall ej bli en ny direktvald beslutsnivå med beskattningsrätt. Föreningsstämmans ledamöter
skall även i fortsättningen utses genom indirekta val från medlemmarnas
fullmäktigeförsamlingar. Detta för att en ny regional nivå med beskattningsrätt inte skall
skapas. Det är viktigt att minska politikernas inflytande över människorna. På sikt skall
landstinget avskaffas och sjukvården skötas genom ett sjukvårdsförsäkringssystem. Vissa av
länsstyrelsens uppgifter kan överföras till Östsam och länsstyrelsens styrelse kan väljas av
Östsams stämma. Det funktionella i Östsamprojekten, t.ex. infrastrukturfrågorna, är viktiga.
Antalet politiska nivåer med beskattningsrätt skall vara två, den kommunala och den statliga.
Den regionala nivån skall utgöras av frivilligt samarbete mellan kommunerna.

Av de två intervjureferaten framkommer det att Östsam även i fortsättningen skall finnas och
vara en ideell förening. Utifrån dessa två intervjuade partiföreträdare kan man knyta
organisationsmodellen Kommuner i samverkan. Men bilden inom de två partierna är dock inte
enhetlig. Framförallt inom Socialdemokraterna finns det delade meningar i frågan, vilket vi
kan se ett uttryck för nedan.

Socialdemokraten (P9) framhåller att man inom Socialdemokraterna ännu inte bestämt sig för
hur man vill att den regionala nivån skall se ut i framtiden. Inom partiet finns det delade
meningar om detta. Socialdemokraterna kommer senare, troligen under hösten 2000 att ta
fram ett partiprogram med ett tydligt ställningstagande för vad partiet tycker om Östsam och
hur samhällsorganisationen skall se ut på den regionala nivån i framtid. Intervjupersonen kan
tänka sig två modeller. Den första är att det skapas ett regionfullmäktige, som t.ex. i Skåne,
vilket ersatt landstinget och övertagit vissa uppgifter från länsstyrelsen, bl.a. det regionala
utvecklingsansvaret. Den andra modellen är att det skall se ungefär likadant ut som idag fast
länsstyrelsen får en något starkare roll genom att än tydligare ha det yttersta ansvaret för det
regionala utvecklingsarbetet och för övrig statlig verksamhet på den regionala nivån. Det finns
för och nackdelar med båda modellerna. Personligen tycker intervjupersonen att det skall vara
tre nivåer med beskattningsrätt samt någon form av regionfullmäktige. Regionfullmäktige
skall inte ta över några av länsstyrelsen uppgifter utan det är bättre att samarbeta. En
förändring bör dock ligga en bit fram i tiden då Östsam behöver mer tid på sig att verka.

Moderaten (P12) anser att det är bra som det är nu, d.v.s. med Östsam som ideell förening.
Personen kan eventuellt tänka sig att Östsam utvecklas till ett regionfullmäktige förutsatt att
landstinget avskaffas och hälso- och sjukvårdsfrågorna flyttats till ett sjukförsäkringssystem.
Det skulle annars kunna bli fyra direktvalda nivåer vilket inte vore bra. Intervjupersonen har
dock inte tänkt färdigt över hur samhällsorganisationen bör se ut i framtiden men vill helst ha
två direktvalda nivåer; den statliga och den kommunala. Östsam skall överta vissa av
länsstyrelsen uppgifter. Om Östsam skall leda till skapandet av ett regionfullmäktige skall det
vara indirekt valt.

Sammanfattningsvis kan sägas angående organisationsstrukturen att alla intervjuade partiers
företrädare, med undantag för Moderaternas och Socialdemokraternas, var eniga om att de vill
se ett regionfullmäktige i framtiden. Moderaternas företrädare vill i huvudsak se en
organisationsstruktur med Kommuner i samverkan även i framtiden och då i form av en ideell
förening. En moderat (P12) kunde dock eventuellt tänka sig ett indirekt valt regionfullmäktige
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som ersatt landstinget. Socialdemokraternas företrädare var splittrade mellan i huvudsak en
ideell förening och ett regionfullmäktige. Som framkommit ovan kunde en av
Socialdemokraternas företrädarna (P9) tänka sig antingen en starkare länsstyrelse eller ett
regionfullmäktige som ersätter landstinget dock utan att ha övertagit några av länsstyrelsens
uppgifter. Personen betonade att Socialdemokraterna inte ännu tagit ställning till hur den
framtida regionala samhällsorganisationen skall se ut och att det finns delade meningar inom
partiet om hur det bör vara. I det här fallet kan det alltså vara frågan om ett Statligt regionalt
ansvar eller ett Regionalt folkstyre.

Direkta eller indirekta val

Vad gäller direkta eller indirekta val så finns en viss skillnad mellan vad anhängarna till ett
regionfullmäktige respektive till en ideell förening tyckte. De som vill se ett regionfullmäktige
var anhängare av direkta val till detta med undantag för en av moderaterna (P12) som trots
förstahandsalternativet, vilket utgjordes av en ideell förening, eventuellt kunde tänka sig ett
indirekt valt regionfullmäktige i framtiden. De som var förespråkare för en ideell förening
ville ha ett indirekt val av föreningens beslutandeförsamling. Intervjupersonernas
ståndpunkter angående direkta och indirekta val framkom i stor utsträckning vid intervjuerna
kring huvudfrågeområdet Organisationsstruktur.

Tidsperspektiv

Uppfattningen var delad bland de intervjuade personerna huruvida en förändring av den
regionala samhällsorganisationen i Östergötland skall ske inför valet 2002. En person, en
miljöpartist (P14), kunde dock tänka sig ett system med fyra direktvalda nivåer med start 2002
och som skulle bestå högst under en mandatperiod, d.v.s. till 2006. På den regionala nivån
skulle det finnas ett direktvalt regionfullmäktige samt ett direktvalt landsting som dock endast
skulle ha hand och hälso- och sjukvårdsfrågor. Personen motiverar detta med anledning av
erfarenheter från Skåne och Västra Götalands län som haft vissa problem med
sjukvårdsfrågorna. Dessa har där tagit en mycket stor del av budgetutrymmet. Samma person
menade att det dock senast 2006 skulle införas ett regionfullmäktige. Några personen var inte
lika säkra på det men kunde möjligen tänka sig en förändring redan till 2002. Omkring en
tredjedel av de intervjuade personerna ville att det skulle ske en förändring av den regionala
samhällsorganisationen till 2006 eller senare. Som argument för det framfördes att Östsam
måste få mer tid på sig att verka innan en ny regional samhällsorganisation införs. En av
kristdemokraterna (P8) ville se ett flexibelt införande av en ny regional samhällsorganisation
med start från 2006 och med ett slutdatum några år längre fram i tiden. De regionala
samhällsorganisationerna skall ej heller behöva se lika ut överallt.

De som förespråkade linjen med start från 2006 kom från s, v, mp, c och kd. De som hade
flest förespråkare av denna linje av de totala antalet intervjuade var v och mp. En person från
miljöpartiet (P6) ansåg att en förändring var mest trolig och önskvärt ett antal år bortom år
2006 närmare bestämt omkring 2010.

Andra regionala aktörer

Med andra regionala aktörer avses landshövding, länsstyrelse och landsting. Nedan följer en
presentation över några enskilda partiföreträdares åsikter om de olika aktörerna.
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En stor majoritet av de intervjuade vill att landstinget skall avskaffas som en följd av en
förändrad regional samhällsorganisation. En av Socialdemokraternas företrädare (P1) vill
förutom att den ideella föreningen Östsam skall bestå även i framtiden också att landstinget
skall vara kvar. Moderaternas företrädare som i huvudsak också vill att den ideella föreningen
skall bestå vill dock avskaffa landstinget. De vill ha ett tvånivåsystem med två
beskattningsnivåer. Den regionala nivån skall vara frivillig och bestå av kommuner i
samverkan. Motivet till detta är att de vill minska politikernas inflytande över människorna.
Moderaterna vill att landstingets sjukvårdsfrågor skall hanteras genom ett
sjukförsäkringssystem.

Några av de intervjuade, en vänsterpartist (P19) och två folkpartister (P3 och P5), vill att
landshövdingsämbetet skall avskaffas. Dess uppgifter skall övertas av regionfullmäktige. Två
personer, en socialdemokrat (P1) och en vänsterpartiet (P18) vill att landshövdingen skall få
en minskad roll. Den tredje folkpartisten (P7) vill att landshövdingen skall vara direktvald av
regionens invånare och kallas ”regionhövding” eller ”regionborgmästare”.

Något som nästan alla intervjuade var ense om är att den främste representanten för regionen
Östergötland inte skall vara landshövdingen. Den främste representanten skall antingen utses
av regionfullmäktige, t.ex. regionfullmäktiges ordförande eller regionstyrelsens ordförande,
eller av Östsams stämma eller av någon motsvarande organisation som baseras på kommuner i
samverkan.

En sak som det finns en stor majoritet för och som alla partier har minst två av sina
företrädare som anhängare till är att en stor del av länsstyrelsens uppgifter bör föras över till
andra organ. Det kan vara ett regionfullmäktige eller ett organ ungefär som Östsams
föreningsstämma. Länsstyrelsens kvarvarande uppgifter skall inte innehålla några politiska
delar utan skall endast vara av myndighetskaraktär, som t.ex. att se till så att allmänna lagar
och föreskrifter följs, d.v.s. övervaknig och tillsynsverksamhet. En folkpartist (P3) som vill att
landshövdingsämbetet skall avskaffas, vill också se att länsstyrelsen avskaffas, dock efter att
en utredning gjorts som kartlägger om en länsstyrelse verkligen behövs. En kristdemokrat (P2)
menar att ansvarsfördelningen mellan de regionala aktörerna måste vara tydlig och att
subsidiaritetsprincipen skall gälla.

Sammanfattningsvis kan sägas att de flesta av de intervjuade personerna vill att landstinget
skall avskaffas. Socialdemokraterna har dock en något avvikande uppfattning. Vad gäller
landshövdingen anser de flesta att denna inte skall vara regionens främsta representant. Där
har dock folkpartiet en avvikande mening. En folkpartist (P5) vill helt avskaffa
landshövdingsämbetet och en annan (P7) tycker att det skall vara direktval till det. Slutligen
tycker de flesta att länsstyrelsens uppgifter skall minska i omfattning till att endast omfatta
rent myndighetsutövande som tillsyn och övervakning.

Detta kapitel har presenterat de politiska partiernas syn på regional demokrati och hur den
enligt partierna bör vara organiserad. Presentationen har skett utifrån en rikspolitisk
uppfattning och utifrån en lokal/regional politisk uppfattning. Den senare utifrån Östsam och
är i huvudsak baserad på remissvar från partierna samt på intervjuer med enskilda
partiföreträdare. Presentationen av partiernas inställning kommer att användas i analysen i
kapitel 5 ”Slutdiskussion” för att se hur partierna förhåller sig till olika framtida
organisationsstrukturer på den regionala nivån i Östergötland.
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5.  Slutdiskussion

Syftet med denna uppsats har varit att utifrån teorier om regional demokrati presentera
möjliga sätt på vilket man kan hantera den regionala demokrati-problematiken samt att
undersöka vad de politiska partierna tycker, såväl rikspolitiskt som lokal/regionalpolitiskt i
Östergötland, om hur den demokratiska strukturen på regional nivå skall vara organiserad i
framtiden och vad detta kan betyda för demokratin. Ett delsyfte har varit att som ett exempel
på hur frågan om regional demokrati kan hanteras belysa den ideella föreningen Östsam samt
att presentera partiernas uppfattning om dess uppkomst och nuvarande organisationsstruktur.

Utifrån syftet och frågeställningarna kommer i detta kapitel studiens resultat att diskuteras och
analyseras. Diskussion och analys kommer att ske med anknytning till teoridelen om den
regionala demokratins problem och hur det kan hanteras. Skillnader mellan och inom de
politiska partierna både på rikspolitisk - och lokal/regionalpolitisk nivå kommer att belysas.
Mot slutet av kapitlet följer reflektioner och diskussion om hur den regionala demokratin och
organisationsmodellerna skulle kunna se ut i en framtid. Detta kan ses som en bakgrund för en
allmän diskussion om hur demokratin på den regionala nivån bör vara organiserad i Sverige i
framtiden samt utgöra en utgångspunkt för vidare forskning i ämnet.

5.1  Analys

5.1.1  Regionala demokratin

Frågeställningarna som tas upp här är:
-   Vad är den regionala demokratins problem?
-   Är det utifrån ett teoretiskt perspektiv någon skillnad mellan demokrati på regional och

nationell nivå?
-   Hur kan den regionala demokratiproblematiken hanteras?

Den regionala demokratins problem kan sägas bestå i att det finns otydligheter i
ansvarsfördelningen mellan och inom de tre politiska nivåerna i Sverige. Otydligheten är
speciellt framträdande på den regionala nivån där det finns flera politiskt valda aktörer med
överlappande kompetens- och ansvarsområden. Detta är ett demokratiskt problem då det
försvårar för medborgarna att utkräva politiskt ansvar, vilket kan kopplas till
individualiseringsbegreppet. En följd av otydligheten kan vara att det uppfattas som svårt att
påverka beslutsfattandet på den regionala nivån. Särskilt de ungas politiska engagemang har
påverkats och de har ofta funnit andra vägar att utöva sitt inflytande på än genom de
traditionella politiska partierna. En annan följd kan vara att vi ser tendenser till ett sjunkande
valdeltagande och ett ökat ”politikerförakt”.

Ett sätt att stärka medborgarnas demokratiska inflytande har varit att decentralisera det
politiska beslutsfattandet och därmed även ansvarsutkrävandet. På den regionala nivån har
dock inte decentraliseringen resulterat i en ökad tydlighet vad gäller ansvarsutkrävandet då
staten även fortsättningsvis önskat ha ett stort inflytande över den regionala nivån genom t.ex.
länsstyrelse och landshövding. Detta ifrågasätts i allt högre grad av lokala/regionala politiker.
Ytterligare en faktor som kan kopplas till den regionala demokratins problem är
internationaliseringen, t.ex. i form av EU som i allt större grad ställer ”krav” på att det skall
finnas tydliga demokratiska arenor på den regionala nivån.
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För den regionala demokratin gäller allmänt de grundförutsättningar som generellt gäller för
en demokrati oavsett vilken nivå den avser, t.ex. lokal, nationell eller övernationell nivån,
d.v.s. folksuveränitet, politisk jämlikhet och majoritetsstyre. Den regionala demokratin är i
huvudsak en representativ demokrati. En skillnad i jämförelse med demokratin på nationell
nivå är att på regional nivån kan den representativa demokratin förverkligas och vara
organiserad utifrån två huvudsätt; direkta val och indirekta val. Exempel på den första typen
är landstingsfullmäktige och regionfullmäktige och exempel på den andra är länsstyrelsens
styrelse, landshövding, kommunal- och regionförbundsfullmäktige. Båda styrelsesätten är
demokratiska. Skillnaden mellan de två huvudsätten är att den första får sin legitimitet genom
direkta val på den regionala nivån, d.v.s. av invånarna i regionen/länet och den andra får sin
legitimitet genom indirekta val, antingen genom riksdagen/regeringen eller genom
kommunerna (kommunfullmäktige församlingarna) som valt den/de som har den
demokratiska beslutanderätten i regionen.

Enligt utredaren Bengt Owe Birgersson (Regionutredningen, SOU 1992:63) skulle den
regionala demokratiproblematiken kunna hanteras eller till och med kanske lösas genom att
det politiska systemet på regional nivå ordnades i enlighet med någon av de följande
organisationsmodellerna; Statligt regionalt ansvar, Kommuner i samverkan eller Regionalt
folkstyre. De tre modellerna ger olika förutsättningar för det medborgerliga demokratiska
ansvarsutövandet. I den första modellen sker detta genom val till riksdagen, i den andra
genom val till kommunfullmäktige och i den tredje genom val till
regionfullmäktige/landstingsfullmäktige.

Ingen av de tre modellerna kan dock med säkerhet sägas lösa den regionala demokratins
problem. Men de utgör, var och en, ett viktigt steg i riktning mot en tydligare
ansvarsfördelning på den regionala nivån. Om modellerna renodlades skulle denna effekt
sannolikt bli än större. En fördel med modellerna är att de beskiver hur en demokratisk
organisationsstruktur på den regionala nivån skulle kunna se ut. Nackdelen är att ingen av
modellerna kan sägas ge en heltäckande bild av hur det skulle kunna vara i praktiken. Detta är
dock något som gäller generellt och inte endast för dessa modeller. I verkligheten är det också
en mängd andra faktorer som har betydelse för hur en regional demokratisk
organisationsstruktur kan komma att se ut. Det kan t.ex. vara politiska strategiska
överväganden samt ekonomiska faktorer som till slut fäller avgörandet.

5.1.2  Partierna

Frågeställningarna som behandlas här är:
-   Finns det en skillnad i vad partierna tycker på rikspolitisk – respektive

lokal/regionalpolitisk nivå om hur den regionala demokratin skall vara organiserad i
framtiden?

-   Finns det en skillnad mellan vad enskilda förtroendevalda partipolitiska företrädare på
lokal/regional nivå tycker jämfört med partiernas officiella uppfattning i frågan på
lokal/regional nivån?

-   Vilken uppfattning har de politiska partierna i Östergötland om Östsam?
-   Hur överensstämmer de politiska partiernas ståndpunkter med de presenterade lösningarna

på den regionala demokratins problem?

Nedan diskuteras och analyseras partiernas uppfattning om den framtida regionala
samhällsorganisationen i Östergötland. Detta kommer att baseras på partiernas uppfattning
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både på rikspolitisk - och lokal/regionalpolitisk nivå. Den senare nivån med avseende på
Östsam både innan och efter att den ideella föreningen bildades. Redovisningen av partiernas
syn på den rikspolitiska nivån kommer att ske utifrån avsnitt 4.1 och på den lokala/regionala
nivån utifrån avsnitt 4.2, vilket baseras på remissvar som representerar partiernas officiella
uppfattning samt på intervjuer med enskilda partipolitiska företrädare.
Skillnader och likheter mellan nivåerna kommer att utrönas samt vad de kan tänkas bero på.
Partierna kommer sedan utifrån de sammanvägda ståndpunkterna att kopplas till den bäst
tillämpliga regionala demokratiska organisationsmodellen.

Centerpartiet

På rikspolitisk nivå arbetar Centerpartiet, sedan en lång tid tillbaka, för att samhället och det
politiska beslutsfattandet skall decentraliseras. Ett direktvalt regionparlament med
beskattningsrätt skulle enligt partiet tydliggöra för medborgarna hur de skall utkräva politiskt
ansvar. Vidare menar partiet att uppgifts- och ansvarsfördelningen på den regionala nivån
därmed skall bli tydligare.

Det finns en stor samstämmighet i vad Centerpartiet och dess företrädare på rikspolitisk och
lokal/regional nivå anser om hur den regionala demokratin skall vara organiserad i framtiden.
Detta skulle kunna bero på att partiet under en lång tid arbetat med dessa frågor. På
lokal/regional nivå, utifrån intervjuerna,  preciserar man sina åsikter något genom att
landstingsfullmäktige skall ombildas till ett länsparlament. Partiets officiella uppfattning på
lokal/regional nivå är att Östsam skall organiseras som en ideell förening men att målet är ett
direktvalt organ som ersätter landstinget och har större befogenheter än det. Man betonar
också att därigenom skulle demokratin stärkas genom att regionen själv får bestämma över
sina resurser. Partiets ståndpunkter har inte förändrats genom bildandet av den ideella
föreningen Östsam.

Folkpartiet

På den rikspolitiska nivån menar Folkpartiet att ett direktvalt regionfullmäktige med
beskattningsrätt skall bildas. Partiet menar även att landshövdingens roll som högste
representant för länet skall avskaffas och ersättas med regionfullmäktige eller med någon av
den utsedd person. Partiet vill inte ha en federal ordning i Sverige och inte heller att
regionerna skall vara överordnade kommunerna.

På den lokala/regionala nivån framkommer förutom ovan nämnda ståndpunkter om regional
demokrati att kompetensfördelningen mellan den lokala och regionala nivån måste vara tydlig.
På den lokala/regionala nivån framkommer genom intervjuerna en annan skillnad gentemot
den rikspolitiska uppfattningen, nämligen att ett direktvalt regionfullmäktige skall överta
länsstyrelsens alla uppgifter och att länsstyrelsen avskaffas. En annan åsikt som skiljer sig mot
den rikspolitiska är att landshövdingsämbetet inte nödvändigtvis bör avskaffas utan kan
ombildas till en ”regionhövding” eller ”regionborgmästare”, vilken skall vara direkt vald av
invånarna i Östgötaregionen.

Folkpartiets officiella uppfattning på den lokala/regionala nivån sammanfaller med den
rikspolitiska uppfattningen, men med tillägget att direkta val till Östsams stämma skall hållas
vid valet 2002. Ett regionfullmäktige kan då bildas som ersätter landstinget. Genom detta
menar partiet skulle regionen få bättre möjlighet att själv disponera över sina egna resurser
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och tydligheten i det politiska ansvarsutkrävandet skulle öka och demokratin stärkas. Partiets
ståndpunkter har inte förändrats genom bildandet av den ideella föreningen Östsam.

Kristdemokraterna

På rikspolitisk nivå framhåller Kristdemokraterna att direktvalda regionala
fullmäktigeförsamlingar med egen beskattningsrätt skall skapas. Motivet till detta är att de
anser att det skulle resultera i ett stärkande av demokratin då insynen, delaktigheten och
inflytandet för regionens invånare skulle öka liksom tydligheten i ansvarsutkrävandet samt att
det skulle ge en bättre möjlighet att bestämma över regionens egna resurser. Enligt partiet
skall subsidiaritetsprincipen gälla för allt politisk beslutsfattande.

På den lokala/regionala nivån, utifrån intervjuerna, framför Kristdemokraternas företrädare
samma åsikter som på den rikspolitiska nivån, dock med tillägget att ett direktvalt
regionfullmäktige skulle ge en effektivare organisation i förhållande till Östsam.
Samstämmigheten inom partiet och mellan de politiska nivåerna är stor. Det enda som
tillkommer utifrån partiets officiella uppfattning på lokal/regional nivå är att Östsam ses som
en tillfällig lösning vilket skall ersättas av ett direktvalt regionalt organ. Bildandet av den
ideella föreningen Östsam har ej påverkat partiets uppfattning i frågan.

Miljöpartiet

På den rikspolitiska nivån framhåller Miljöpartiet att den representativa demokratin måste
decentraliseras vilket skall ske genom att de statliga länsstyrelserna och landstingen
sammanförs till direktvalda länsparlament. Motivet till detta är att de anser att ett folkvalt
organ kan förbättra demokratin i regionerna. Miljöpartiet menar vidare att närhetsprincipen
skall vara grundläggande för hur det demokratiska systemet utformas.

I huvudsak har Miljöpartiet liknande inställning på rikspolitisk – och lokal/regional politisk
nivå angående regional demokrati. Dock finns vissa skillnader. På lokal/regional nivå, utifrån
intervjuerna, menar Miljöpartiets företrädare att Östsam idag är dåligt förankrat hos
medborgarna vilket skulle kunna åtgärdas genom direktval. En skillnad mot uppfattningen på
den rikspolitiska nivån är åsikten om att ett regionfullmäktige i vissa fall skall kunna fatta
bindande beslut över kommunerna men utan att inskränka på den kommunala självstyrelsen.
En annan åsikt som skiljer sig från den rikspolitiska är att ett direktvalt regionalt organ inte
behöver bildas förrän om sex till tio år. En orsak till denna något avvaktande hållning på den
lokala/regionala nivån skulle kunna vara att partiet inte vill störa relationerna till
Socialdemokraterna som de inom flera områden har ett nära samarbete med.

Miljöpartiets officiella uppfattning på den lokala/regionala nivån är att Östsams nuvarande
form, d.v.s. som en ideell förening ger en nödvändig stabilitet för det regionala samarbetet.
Partiet anser dock att på sikt skall ett direktvalt regionparlament skapas. Bildandet av den
ideella föreningen Östsam har inte påverkat partiets åsikter. Partiföreträdarna ser ingen
skillnad mellan orden länsparlament, regionparlament och regionfullmäktige utan huvudsaken
är att det är ett direktvalt regionalt självstyrelseorgan.
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Moderaterna

På rikspolitisk nivå hävdar Moderaterna att det skall finnas två politiska nivåer i Sverige, den
statliga och den kommunala. Landstingen skall avskaffas och ingen ny direktvald regional
politisk nivå, med beskattningsrätt, skall införas som ersättning. Samarbetet på den regionala
nivån mellan kommunerna och landstinget skall vara frivilligt. En direktvald regional politisk
nivå riskerar enligt partiet att urholka kommunernas självstyrelse samt skapa ett högre
skattetryck.

Moderaterna har samma uppfattning angående regional demokrati på lokal/regional nivå som
på rikspolitisk nivå. På den lokala/regionala nivån, utifrån intervjuerna, anser man att Östsam
även i framtiden skall vara en ideell förening och att den regionala politiska nivån skall vara
indirekt vald. Partiets officiella uppfattning på den lokala/regionala nivån har ändrats efter den
ideella föreningen Östsam bildande. Innan dess bildande ville Moderaterna att den juridiska
formen för Östsam skulle vara ett kommunalförbund. Därefter ville partiet att Östsam och
därmed den regionala samhällsorganisationen i Östergötland skulle bestå av en ideell
förening, nu så väl som i framtiden. Orsaken till detta kan vara att partiet nöjt sig med det
”näst bästa”, d.v.s. en ideell förening samt att det finns viktiga likheter mellan de båda,
nämligen att deras beslutandeförsamlingar är indirekt valda.

En skillnad gentemot uppfattningen på den rikspolitiska nivån är att det på den
lokala/regionala nivån, genom intervjuerna, framförts en åsikt om att ett regionfullmäktige
eventuellt skulle kunna bildas under förutsättningen att det är indirekt valt. En förenklad
förklaring till detta skulle kunna vara att de moderata politikerna på den lokala/regionala
nivån inte i samma utsträckning är emot ett ökat regionalt självstyre som de på rikspolitisk
nivå. Ett tydligt exempel på detta är Moderaterna i Skåne med regionfullmäktiges moderate
styrelseordförande i spetsen.

Socialdemokraterna

På rikspolitisk nivå är meningarna delade inom Socialdemokraterna hur den regionala
demokratin skall vara organiserad i framtiden. Detta kan utläsas av propositionen Den
regionala samhällsorganisationen i vilken försöksverksamhet med ökat regionalt självstyre
föreslås. Försöksverksamheten skall, som bekant, dels bedrivas genom ett indirekt valt
regionförbund i Kalmar län och dels genom ett direktvalt regionfullmäktige i t.ex. Västra
Götalands län. Partiet vill stärka den regionala självstyrelsen med motiveringen att det krävs
på grund av den ökade internationaliseringen. En del politiker inom Socialdemokraterna vill
skapa direktvalda länsparlament. Detta skulle till slut kunna leda till att det beslutas om olika
organisationsstrukturer för olika regioner i Sverige.

Även på lokal/regional politisk nivå, utifrån intervjuerna, tycks det finnas mycket delade
meningar inom Socialdemokraterna om hur den framtida regionala samhällsorganisationen
skall se ut. En åsikt som framfördes var att partiet inte bestämt sig i frågan. En annan åsikt var
att det fungerar bra som det är nu och att det skall vara så även i framtiden, d.v.s. att Östsam
skall bestå av en ideell förening. En annan åsikt som framfördes var att Östsam skall utvecklas
till ett direktvalt regionfullmäktige. Ytterligare en annan åsikt som möjligen skulle kunna gå
att skönja, dock på något svaga grunder, var att länsstyrelsen skulle tänkas få en starkare
ställning. Detta skulle kunna leda till att statens roll på den regionala nivån blev mer
framträdande. Det skulle också kunna leda till att landstinget får en minskad roll.
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Innan den ideell förening Östsam bildades förespråkades en ideell förening av de flesta inom
partiet på den lokala och regionala nivån och därför stödde partiet den linjen. Samtidigt
framhöll Socialdemokraterna också att det skall vara uppgifterna som styr hur Östsam skall se
ut och inte en förutbestämd organisationsstruktur. Denna uppfattning har inte ändrats efter
Östsams bildande.

Vänsterpartiet

På rikspolitisk nivå framhåller Vänsterpartiet behovet av att utvidga och stärka demokratin
och det folkliga inflytandet på den regionala nivån. Detta skall ske genom att landsting och
länsstyrelse slås samman till ett direktvalt länsparlament med beskattningsrätt.
Inom Vänsterpartiet rådet det samstämmighet på de olika politiska nivåerna om hur en
framtida regional demokratisk samhällsorganisation skall se ut. På den lokala/regionala nivån,
utifrån intervjuerna, har Vänsterpartiet samma åsikt som på den rikspolitiska nivån.
Skillnaden är dock att man i stället talar om regionparlament och regionfullmäktige vilket
dock endast anses vara olika benämningar på samma fenomen. En orsak till detta skulle kunna
vara att man i framtiden ser en Östgötaregion som är något större än dagens län. Partiets
officiella uppfattning på den lokala/regionala nivån var, redan innan den ideella föreningen
bildades, att en ideell förening var den bästa samarbetsformen för Östsam men att målet var
ett direktvalt regionalt organ. Samma uppfattning består efter bildandet.

Sammanställning

De argument eller motiv som partierna i huvudsak lyfter fram för sina ställningstaganden
angående en regional samhällsorganisation är följande:

-   Uppgifterna skall stå i fokus och vara de styrande för samarbetet. (c, m, s)
-   Demokratin på den regionala nivån skall stärkas genom bl.a. ökad delaktighet och att

beslutsfattandet sker närmare invånarna med större möjlighet till påverkan.
(c, fp, kd, mp, v)

-   Samarbetet skall bli effektivare. (kd, m)
-   Regionen skall få bestämma över sina egna resurser. (c, fp, kd)
-   Ökad tydlighet i uppgifts- och ansvarsfördelningen liksom i ansvarsutkrävandet på den

regionala nivån. (c, fp, kd)
-   Ökad internationalisering kräver en ny regional organisation. (s)
-   Minimerad risk för att kommunernas självstyrelse urholkas och att skattetrycket höjs. (m)

Som framgår av ovanstående lista kan användandet av samma argument resultera i olika
ställningstaganden i frågan om hur en regional samhällsorganisation skall vara organiserad.
Det kan finnas olika anledningar till användandet av samma argument. Exempelvis kan man
tänka sig att Kristdemokraterna och Vänsterpartiet, som båda lyfter fram argumentet ”att
stärka demokratin” som motiv för sitt ställningstagande för hur den regionala
samhällsorganisationen skall se ut, har olika anledningar till varför de har den ståndpunkten.
En annan likhet som kan uppmärksammas är att Kristdemokraterna och Moderaterna lyfter
fram argumentet ”effektivisering av samarbetet” som ett motiv till sitt ställningstagande. Även
här kan bakgrunden till denna ståndpunkt se olika ut. Ytterligare ett exempel är att både
Moderaterna och Socialdemokraterna vill att ”uppgifterna skall vara styrande för samarbetet”.
Orsaken till att Moderaterna tycker detta kan vara att det är nära kopplat till ett frivilligt
samarbete på den regionala nivån mellan kommunerna. Orsaken till att även
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Socialdemokraterna använder detta motiv för sitt ställningstagande kan vara att de därigenom
kan tona ned splittringen inom partiet i frågan om regional samhällsorganisation.

Utifrån partiernas uppfattning om regional demokrati och hur den regionala
samhällsorganisationen skall se ut i framtiden kan partierna sammankopplas till någon av de
tre organisationsmodellerna vilka kan ses som lösningar på den regionala demokratins
problem. Detta görs utifrån en sammanfattning och sammanvägning av partiernas
ståndpunkter och avslutats med att resultatet presenteras i en schematisk figur (se Figur 1).

Centerpartiet vill införa direktvalda regionparlament och kan utan tvekan placeras in under
den regionala organisationsmodellen Regionalt folkstyre. Stor samstämmighet råder inom
partiet i frågan.

Folkpartiet kan också placeras in under organisationsmodellen Regionalt folkstyre då partiet
vill införa direktvalda regionfullmäktige. Vad som framkom genom intervjuerna kan
Folkpartiet också kännetecknas som en stark förespråkare för ett omfattande regionalt
folkstyre. Orsaken till det är att de i princip helt vill avskaffa den statliga närvaron på den
regionala nivån.

Kristdemokraterna förespråkar införandet av direktvalda regionfullmäktige och kan därmed
placeras in under organisationsmodellen Regionalt folkstyre. Stor samstämmighet råder inom
partiet i frågan.

Miljöpartiet vill införa direktvalda regionala beslutandeförsamlingar. Därmed kan partiet
kategoriseras som tillhörande organisationsmodellen Regionalt folkstyre. Uppfattningen om
regional demokrati och hur den regionala samhällsorganisationen skall se ut i framtiden är i
huvudsak lika på de olika politiska nivåerna inom partiet.

Moderaterna kan placeras in under organisationsmodellen Kommuner i samverkan då de vill
att samarbetet på den regionala nivån skall vara frivilligt och att regionala självstyrelseorgan
skall väljas indirekt.

Socialdemokraterna är mycket splittrade i frågan om regional demokrati och hur den framtida
regionala samhällsorganisationen skall se ut. Det kan sägas finnas tre åsiktsinriktningar inom
partiet; att regionala självstyrelseorgan skall väljas indirekt, att direktvalda regionfullmäktige
bildas och att länsstyrelsen får en starkare ställning. De inriktningar som har det starkaste
stödet är de två förstnämnda. Socialdemokraterna är därmed svåra att placera in under någon
av de tre organisationsmodellerna då det finns delade meningar inom partiet i frågan. Troligen
skulle partiet kunna placeras in både under modellen Kommuner i samverkan och Regionalt
folkstyre eller någonstans där emellan. Alternativt mellan modellerna Kommuner i
samverkan, Regionalt folkstyre samt tangera modellen Statligt regionalt ansvar. Detta
förhållande skulle kunna leda till att någon typ av kompromissmodell skapas.

Vänsterpartiet vill se att ett direktvalt regionalt organ skapas genom en sammanslagning av
landstinget och länsstyrelsen. Därigenom kan Vänsterpartiet placeras in under
organisationsmodellen Regionalt folkstyre. Det råder samstämmighet inom partiet i frågan på
de olika politiska nivåerna.
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I figur 1 nedan redovisas resultatet i en schematisk figur. De tre stora cirklarna i figuren visar
de tre organisationsmodellerna, Statligt regionalt ansvar, Kommuner i samverkan och
Regionalt folkstyre. De mindre cirklarna visar partiernas förhållande till
organisationsmodellerna, t.ex. överensstämmer Moderaternas uppfattning helt med modellen
Kommuner i samverkan. Figuren visar också att samma argument kan leda till olika
ställningstaganden om hur en regional samhällsorganisation skall vara organiserad. Ett
exempel på detta är att de tre partierna Centerpartiet, Moderaterna och Socialdemokraterna
vill att ”uppgifterna skall vara styrande för samarbetet” men trots detta ser deras förhållande
till de tre organisationsmodellerna helt olika ut.

Figur 1.  Partiernas förhållande till organisationsmodellerna

5.1.3  Framtiden

Det avgörande beslutet om hur den regionala samhällsorganisationen i Östergötland, liksom i
övriga Sverige, skall komma att se ut kommer att fattas av riksdagen år 2002. Det mest troliga
utifrån partiernas åsikter skulle då möjligen kunna vara att riksdagens beslut kommer att
innebära antingen att den statliga regionala försöksverksamheten fortsätter eller att beslut
fattas om en flexibel organisationsstruktur. En annan möjlighet är att beslut tas om att
direktvalda regionfullmäktige skall skapas i hela Sverige, så som tidigare skett på försök i
Västra Götalands län och i Skåne län.

I det första alternativet, att beslut tas om att försöksverksamheten skall fortsätta, kan
försöksverksamheten också komma att utvidgas till andra län och kanske även andra
kompetensområden. Vad som talar för detta alternativ är att den Socialdemokratiska
regeringens samarbetspartier Vänsterpartiet och Miljöpartiet i huvudsak vill att en ny regional
samhällsorganisation först skall införas år 2006 eller senare.
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Om beslut fattas om införande av en flexibel organisationsstruktur på den regionala nivån i
Sverige skulle man kunna tänka sig två former, dels att riksdag och regering beslutar om vilka
län som skall ha vilken organisationsmodell, t.ex. så att län I till VII får en
organisationsmodell som motsvarar Statligt regionalt ansvar, län VIII till XIV en modell med
Kommuner i samverkan och län XV till XXI en modell med Regionalt folkstyre. Den andra
formen skulle kunna vara att riksdag och regering beslutar att det är upp till regionerna/länen
själva att på valfritt demokratiskt sätt besluta sig för vilken organisationsmodell som skall
tillämpas. Att den regionala samhällsorganisationen efter 2002 skall komma att se ut som den
gjorde innan försöksverksamheten startade 1997 kan troligen anses som mycket osannolikt.
Det skulle innebära en tillbakagång och en sådan skulle vara problematisk att genomföra då
det troligen skulle vara mycket svårt att upphäva den ökade regionala självstyrelsen som
regionerna redan fått genom försöksverksamheten, t.ex. som i Skåne län.

Ett annat framtida utvecklingsscenario för de tre organisationsmodellerna är att de kraftigt
renodlas eller att nya organisationsmodeller skapas som skulle kunna vara baserade på
kompromisser inom och mellan de politiska partierna. Orsaker till att de kanske måste
renodlas eller att nya modeller måste skapas skulle kunna vara att de inte på ett tillräckligt
tillfredställande sätt kan anses lösa den regionala demokratins problem.

En kraftig renodling av modellen Statligt regionalt ansvar skulle kunna innebära att det
uteslutande är landshövdingen och länsstyrelsen, vilka utsetts av regeringen, som handhar allt
politisk beslutsfattande på den regionala nivån. Landstinget och valet till
landstingsfullmäktige skulle avskaffas så att Sverige bestod av två direktvalda politiska
nivåer; kommunerna och staten. Den demokratiska strukturen på den regionala nivån skulle då
enbart få sin legitimitet via rikdagen. I den här renodlade modellen skulle man också kunna
tänka sig att de riksdagsledamöter som representerar de olika länen, t.ex. Östergötland, fick en
starkare ställning, kanske genom att de även skulle sitta med i länsstyrelsens styrelse.

En kraftig renodling av modellen Kommuner i samverkan skulle kunna innebära att det
uteslutande är kommunerna, var för sig eller genom olika samverkansformer, som ansvarar för
det politiska beslutsfattandet på den regionala nivån. Liksom i föregående renodlade modell
skulle landstinget avskaffas så att det blev två direktvalda politiska nivåer. Den demokratiska
strukturen på den regionala nivån skulle då endast få sin legitimitet via de olika
kommunfullmäktigeförsamlingarna vilka kommunernas invånare valt representanter till.
Landshövdingen liksom länsstyrelsen skulle avskaffas och dess uppgifter överföras på
kommunerna.

En kraftig renodling av modellen Regionalt folkstyre skulle kunna innebära att det enbart är
det direktvalda regionala självstyrelseorganet som utövar det politiska beslutsfattandet på den
regionala nivån. Här skulle landstingsfullmäktige få ett betydligt bredare ansvars- och
kompetensområde eller så skulle det ersättas av ett regionfullmäktige eller regionparlament.
Den demokratiska strukturen på den regionala nivån skulle då få sin legitimitet genom de
direkta valen till det regionala självstyrelseorganet. Den av regeringen utsedda
landshövdingen skulle avskaffas och ersättas av en ”landshövding” eller ”regionhövding” som
valts av det regionala självstyrelseorganet eller som kanske valts av invånarna i länet genom
direkta val. Länsstyrelsen skulle avskaffas och dess uppgifter övertas av det regionala
självstyrelseorganet. Det skulle finnas tre direktvalda politiska nivåer. Denna kraftigt
renodlade modell skulle dock inte nödvändigtvis innebära ett federalt system, bl.a. då det
direktvalda regionala självstyrelseorganet inte ska kunna fatta beslut över kommunerna.
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En ny organisationsmodell som utgör en kompromiss av de tre organisationsmodellerna skulle
kunna bli ett slutresultat. Detta genom att alla partier enas om hur den regionala demokratiska
organisationsstrukturen skall se ut i Sverige i framtiden. Vad som talar för en sådan lösning är
att Socialdemokraterna då kan överbrygga splittringen i frågan inom partiet samt att de fyra
borgerliga partierna då kan komma varandra närmare i frågan. Kompromissmodellen kan vara
gestaltad utifrån hur de politiska partierna placerats in i de tre organisationsmodellerna Statligt
regionalt ansvar, Kommuner i samverkan och Regionalt folkstyre.192 Kompromissmodellen
skulle då komma att i huvudsak bestå av delar från modellen Regionalt folkstyre samt till viss
del från modellen Kommuner i samverkan. Modellen skulle också tangera eller bestå av en
liten del av modellen Statligt regionalt ansvar.

I figur 2 presenteras kompromissmodellen i en schematisk figur. De tre lika stora cirklarna
representerar de tre organisationsmodellerna och den markerade cirkeln symboliserar
kompromissmodellen.

Figur 2.  Kompromissmodell

Kompromissmodellen skulle innebära att den politiska strukturen i Sverige även i
fortsättningen skulle består av tre direktvalda nivåer. Det politiska beslutsfattandet på den
regionala nivån skulle utövas av det regionala självstyrelseorganet, regionfullmäktige.
Regionfullmäktige skulle kunna bestå av två kamrar. Den första kammaren skulle utgöras av
en tredjedel av regionfullmäktiges ledamöter och utses av kommunerna i regionen, d.v.s.
genom indirekta val. Antalet ledamöter som varje kommunfullmäktigeförsamling skulle utse
skall vara i proportion till invånarantalet i de respektive kommunerna liksom till
mandatfördelningen i kommunfullmäktige. Dock skall alla kommuner i regionen minst utse
varsin ledamot. Den andra kammaren, bestående av de resterande två tredjedelarna av
ledamöterna, skulle utses genom direkta val av regionens invånare. Landstinget liksom
                                                          
192 Se Figur 1. Partiernas förhållande till organisationsmodellerna
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landstingsfullmäktige skulle avskaffas och dess uppgifter skulle övertas av regionfullmäktige.
Landshövdingen skulle även fortsättningsvis utses av regeringen och därmed få sin
demokratiska legitimitet genom valen till riksdagen. Landshövdingen skulle också ha kvar sin
dubbla roll, d.v.s. att vara statens representant i regionen samt att vara regionens främste
representant både nationellt och internationellt. Länsstyrelsen skulle avskaffas och alla dess
uppgifter skulle överföras till regionfullmäktige.

Genom kompromissmodellen, vilken består av olika delar från de ursprungliga tre
organisationsmodellerna, skulle den regionala demokratiska nivån kunna stärkas samtidigt
som kommunerna garanteras inflytande över den regionala nivån. Därutöver skulle staten i
form av regering och riksdag fortfarande har en viss roll att spela på den regionala nivån.

Avslutningsvis kan sägas att kompromissmodellen skulle kunna ligga i linje med
Demokratiutredningens ståndpunkter. Demokratiutredningen konstaterade att om den
regionala demokratiska nivån får en starkare ställning så får det inte ske på den kommunala
nivåns bekostnad. Om så sker har decentraliseringen av uppgifter och ansvar från den statliga
nivån till den regionala nivån kombinerats med en centralisering av den lokala politiken till
den regionala nivån. Därmed är de demokratiska vinsterna i enlighet med närhetsprincipen
mycket tveksamma.193

5.2  Slutsatser

Syftet med uppsatsen har varit att finna lösningar på hur den regionala
demokratiproblematiken skulle kunna hanteras samt att utifrån en sammanvägning av de
politiska partiernas rikspolitiska och lokal/regionalpolitiska uppfattning, det senare utifrån
uppfattningen om Östsam, göra en generell kategorisering av partierna som tydliggör
partiernas förhållande till de tre organisationsmodellerna.

Lösningen på den regionala demokratins problem kan vara att organisera den regionala
samhällsorganisationen utifrån någon av de tre organisationsmodellerna Statligt regionalt
ansvar, Kommuner i samverkan eller Regionalt folkstyre. Modellerna kan påverka demokratin
på olika sätt. Genom den första modellen kan demokratin stärkas på den nationella nivån då
kanske kopplingen mellan riksdagsledamöterna och invånarna i deras ”hemregion” kan
förbättras. Den andra modellen kan stärka demokratin genom att närhetsprincipen stärks då
kommunerna får en mer betydande ställning. Slutligen den tredje modellen, Regionalt
folkstyre, kan leda till att demokratin stärks på den regionala nivån genom att invånarna i
regionen, genom direkta val, utser ett regionalt beslutande organ, med betydligt större
kompetensområde än vad dagens landstingsfullmäktige har. Om ingen av de tre modellerna på
ett tillfredställande sätt kan lösa den regionala demokratins problem skulle man kunna tänka
sig att man utgår från någon renodlad variant av de tre modellerna alternativt en
kompromissmodell. Detta skulle kunna ge en regional organisation med en stabil grund.

Av de sju politiska partierna kan Centerpartiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Miljöpartiet
och Vänsterpartiet placeras in under organisationsmodellen Regionalt folkstyre och
Moderaterna kan placeras under organisationsmodellen Kommuner i samverkan.
Socialdemokraterna är splittrade i frågan och är därför svåra att placera in men de skulle
kunna placeras in både i modellen Regionalt folkstyre och i Kommuner i samverkan eller

                                                          
193 SOU 2000:1, s.137.
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emellan dessa två modeller samt tangera modellen Statligt regionalt ansvar. Det är ganska
anmärkningsvärt och ovanligt att Socialdemokraterna och Moderaterna i huvudsak står på
samma sida gentemot de andra borgerliga partierna inklusive Miljöpartiet och Vänsterpartiet,
som i sina uppfattningar står helt enade. Moderaterna vill att det representativa demokratiska
styret på regional nivå skall förverkligas genom indirekta val. Socialdemokreterna är splittrade
i frågan. De övriga partierna vill att det representativa demokratiska styret skall förverkligas
genom direkta val. Utifrån detta är det sannolikt att organisationsmodellen Regionalt folkstyre
på lång sikt kommer att bli den gällande i hela landet såväl som i Östergötland. Detta speciellt
om Socialdemokraterna enas inom partiet till förmån för Regionalt folkstyre.

Ytterligare ett framtida alternativ är att beslut fattas om att den regionala
samhällsorganisationen i Sverige skall bestå av en flexibel organisationsstruktur. Detta skulle
innebära att det såg olika ut i olika delar av landet, t.ex. att någon region tillämpade ett system
liknade modellen Statligt regionalt ansvar, någon Kommuner i samverkan och någon
Regionalt folkstyre. Nackdelen med att landet är indelat i län/regioner som har olika
organisationsstukturer vad gäller det politiska beslutsfattandet är att det kan bli otydligt för
invånarna i regionen hur de kan utkräva det politiska ansvaret. Att så skulle bli fallet är dock
inte alls säkert då varje region var för sig kan ha en tydlig struktur för ansvarsutkrävandet
även om den inte ser likadan ut som i grannregionen.

Partiernas uppfattning i den regionala demokratifrågan är med några avvikelser tämligen lika
och kan huvudsakligen kopplas till modellen Regionalt folkstyre. Förutsättningar bör därmed
finnas för att kunna definiera en kompromissmodell som alla partier kan enas om, kanske bl.a.
bestående av ett regionfullmäktige med två kamrar. Om man kunde enas kring en
kompromissmodell borde goda förutsättningar kunna skapas för en stabil och framgångsrik
utveckling i Östgötaregionen.
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Bilaga. Intervjufrågor            1(2)

Personuppgifter

1. Inom vilken politisk sfär är Du verksam?
(Liten/medelstor kommun, stor kommun (Linköping/Norrköping), landstinget)

2. Ålder?

3. Vilket politiskt parti tillhör Du?

4. Hur många år har Du varit partipolitiskt aktiv?

Tematiska frågor

5. På vilket sätt har Du kontakt med Östsam?
Följdfrågor
- vid utformningen/uppbyggnadsfasen
- under dess verksamma period (nu)

6. Vad är Östsam för något projekt?/Beskriv Östsam?
Följdfrågor
- strategisk plan/verksamhetsområden, uppgifter
- juridisk form/samarbetsmodell
- politisk styrning/föreningsstämmans roll

7. Vad/hur bör Östsam vara? Har det utvecklats som du vill? Visioner?
Följdfrågor
- verksamhetsområden
- samarbetsmodell/organisationsmodell, (ideell förening, regionfullmäktige,
kommunalförbund)
- politisk styrning/föreningsstämmans roll
   * hur och av vem skall beslutandeförsamlingen väljas, (indirekta - eller direkta val)
   * vilka skall den representera
   * vilka befogenheter och uppgifter skall den ha, (beskattningsrätt, beslutande rätt över
kommunerna, representera regionen)
   * hur skall styrelsen utses
- geografisk utbredning

8. Vad anser Du allmänt om den regionala nivån i Östergötland?
(länsstyrelse, landsting, landshövding)
Följdfrågor
- verksamhetsområden/uppgifter
- politisk styrning
- ansvarsfördelning



9.1 Behövs en ny regional nivå i framtiden?            2(2)
Följdfråga
- erfarenheter från Östsam
(resultaten av försöksverksamheten)

9.2 Bör rollerna för landsting, länsstyrelse och landshövding ändras om en ny regional
samhällsorganisations bildas?
(om ja, avskaffas, väljas på annat sätt, få ändrad uppgiftsfördelning)

10. Vad anser Du om demokratin i Östergötland?
Följdfrågor
- Har demokratin i Östergötland påverkats av Östsam? (om ja, hur?)
- Hur tror Du att en framtida regional samhällsorganisation kan påverka demokratin?
(positivt – negativt)


