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Regionalt utvecklingsansvar
Svar på remiss
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Ljungby kommun avstår från att svara på
remissen.
Ärendet
Regeringskansliet har skickat Promemorian Regionalt utvecklingsansvar i
Östergötlands län, Kronobergs län och Jämtlands län till kommunerna,
länsstyrelserna och landstingen i de berörda länen, för yttrande.
I promemorian föreslås ändring av lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa
län som medför att lagen även omfattar Kronobergs län, bland annat. De
landsting som avses i lagen får besluta att landstingsfullmäktige och
landstingsstyrelsen istället ska betecknas regionfullmäktige och regionstyrelsen.
Kronobergs läns landsting har den 6 mars 2013 lämnat en ansökan till
regeringen om att från och med den 1 januari 2015 få överta det regionala
utvecklingsansvaret och därmed få status som regionkommun. Det regionala
utvecklingsansvaret ligger idag på samverkansorganet Regionförbundet södra
Småland.
Enligt förslaget i promemorian bör Kronobergs läns landsting få det regionala
utvecklingsansvaret i länet. Ett skäl till denna bedömning är att den regionala
tillväxtpolitiken ska stärkas genom ökat lokalt och regionalt inflytande över och
ansvar för statliga tillväxtresurser. Det ger bättre förutsättningar för
sektorssamordnig och ett effektivare genomförande av den regionala
tillväxtpolitiken.
En förutsättning för att ge ett landsting ansvar för regionala utvecklingsfrågor är
att initiativet till förändring vilar på ett lokalt och regionalt initiativ. Landstinget
i Kronobergs läns ansökan kan ses som ett lokalt och regionalt initiativ, enligt
promemorian. Ansökan har inte stöd bland samtliga kommuner i länet, men
flertalet. I Kronobergs län tillstyrkte inte Lessebo, Ljungby och Tingsryd
kommuner ansökan.
I propositionen Regionalt utvecklingsansvar lyfter regeringen fram betydelsen
av den demokratiska förankringen av det regionala tillväxtarbetet, vilken blir
mer tydlig med ett landstingsansvar, enligt promemorian, eftersom ansvaret
skulle ligga i ett politiskt organ. I detta fall landstinget.
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I ansökan från Kronobergs läns landsting används regionkommun som en
beteckning, men den finns inte i formell mening enligt promemorian som i sitt
förslag avser landstinget. Landstinget i Kronobergs län får enligt förslaget överta
uppgiften att utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling, samordna
genomförandet av strategin och besluta om bidrag för regional
projektverksamhet. Dessutom ingår uppgiften att upprätta en länsplan för
regional trafikinfrastruktur.
Den nya strukturen föreslås träda i kraft den 1 januari 2015.
Beredning
Arbetsutskottet beslutar den 26 november 2013 att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen utan förslag till beslut.
Yrkanden
Carina Bengtsson (C), Kjell Jormfeldt (MP), Nils-Erik Wetter (KD) och Kerstin
Wiréhn (V) yrkar att kommunen ska svara att kommunen ser positivt på
förslaget.
Conny Simonsson (S), Roland Johansson (ALT), Krister Lundin (M) och Lars
Solling (FP) yrkar att kommunen avstår från att svara på remissen.
Beslutsordning
Ordföranden ställer Carina Bengtssons (C) med flera yrkande mot Conny
Simonssons (S) med flera yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar
enligt Conny Simonssons med flera yrkande att avstå från att svara på remissen.
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