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2. Regionfrågan i de fyra nordligaste länen 
Katarina Roos, Statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet 

Framtiden oklar då – framtiden oklar nu 
Detta är en uppföljning av den studie som publicerades i antologin Kan norra 
Sverige regionaliseras? (Lidström, 2009) och som syftade till att beskriva och 
analysera regionbildningsprocesserna i de fyra nordligaste länen under perioden 
från Ansvarskommitténs slutbetänkande (SOU 2007:10) till årsskiftet 
2009/2010. Syftet med det här kapitlet är att ge en övergripande, kronologisk 
skildring av de politiska diskussionerna och händelserna i regionfrågan i norra 
Sverige under den tidsperiod som förflutit sedan dess, från årsskiftet 2009/2010 
och fram till början av 2012. 

När den föregående studien avslutades var regionbildningsprocesserna inne i 
slutskedet av en fas där månader av politiska förhandlingar resulterat i två 
ansökningar om regionbildningar i norra Sverige. Kammarkollegiet som beredde 
ansökningarna hade avstyrkt dem båda, men något slutgiltigt besked hade ännu 
inte fattats av regeringen. Bakom den ena stod Jämtlands läns landsting tillsam-
mans med Sundsvall och Ånge kommuner som ville bilda Region MittSverige 
och bakom den andra stod landstingen i Västernorrland, Västerbotten och 
Norrbotten som ansökt om att få bilda Region Norrland. Processen ägdes av de 
politiska partierna och drevs av företrädare från dessa i de två föreningar, Ideell 
förening för bildandet av Region MittSverige och Norrstyrelsen, Ideell förening, 
som bildats för att bereda regionbildningen. När regeringen lämnade sitt besked 
vidmakthöll den Kammarkollegiets ståndpunkt om att frågan krävde ytterligare 
utredning, vilket i praktiken innebar att ansökningarna avstyrktes. Planerna på 
regionbildningar i norra Sverige stannade vid just planer. 

Sedan dess har nya förslag diskuterats och utretts. I skrivande stund är det 
dock osäkert om, hur och när norra Sveriges regionala karta kommer att ritas 
om. Det enda som vi vet med någorlunda säkerhet är att det inte blir några nya 
regioner i Norrland under den innevarande mandatperioden och att framtida 
sådana kan bli verklighet tidigast efter valet 2018. 
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Material och tillvägagångssätt 
Det material som använts till sammanställningen har hämtats framförallt från 
lokalpressen.1 Systematiska sökningar har gjorts i åtta länstidningar i de fyra 
nordligaste länen: Norrbottens-Kuriren, Norrländska Socialdemokraten, Väster-
bottens-Kuriren, Västerbottens Folkblad, Örnsköldsviks Allehanda, Sundsvalls 
Tidning, Länstidningen Östersund samt Östersunds-Posten. Urvalet av tidningar 
baseras på att de har god spridning inom sina geografiska områden. Medie-
arkivet samt tidningarnas egna hemsidor har använts för att sammanställa 
artiklarna och de sökord som använts är: regionfrågan, regionbildning, stor-
region, regionalisering och regionkommun. Medierapporteringen har samman-
ställts för tidsperioden årsskiftet 2009/2010 till 1 februari 2012. Allt som skrivits 
på nyhetsplats, ledarsidor samt debattsidor har samlats in och bearbetats 
systematiskt. Även insändarsidor har beaktats men i kapitlet hänvisas endast till 
insändare som har avgörande betydelse eller som författats av de politiska 
partierna eller företrädare för dessa. 

Utöver detta har även andra typer av dokument analyserats: protokoll från 
landstingsstyrelser och landstingsfullmäktigen och protokoll från de två ideella 
föreningarna Norrstyrelsen samt Mittstyrelsen. Även andra typer av dokument 
har använts såsom pressmeddelanden från de politiska partierna och från 
landstingen. 

Tre personer har intervjuats för studiens räkning. Dessa har valts utifrån 
strategiska hänsyn, för att de bedöms ha goda insikter i regionfrågan utifrån 
olika perspektiv. Syftet med intervjuerna var att fylla några av de informations-
luckor som uppstått vid genomgången av det skrivna materialet. Intervjuerna 
ska ses som komplement till det skrivna material som utgör basen för samman-
ställningen. Kontakter har tagits med fler intervjupersoner men dessa har valt att 
inte medverka. 

Regeringen och regionfrågan 
Vårvintern 2007 lämnade Ansvarskommittén sitt slutbetänkande till regeringen. 
Det mest uppmärksammade förslaget i utredningen var att ersätta landstingen 
med större regionkommuner med ansvar för såväl hälso- och sjukvården som de 
regionala utvecklingsfrågorna som tidigare hanterats av länsstyrelserna. Detta 
blev startskottet för ett nationellt regionrace. Tanken var att de politiska aktörer-
na på regional nivå skulle samordna sig i diskussioner om eventuella framtida 
äktenskap och att detta skulle ske utan inblandning från statens sida.  

Totalt inkom sju ansökningar till regeringen under senhösten 2008 om att få 
bilda regionkommuner. Landstinget i Jämtlands län ansökte om att få bilda 
Region MittSverige tillsammans med Sundsvall och Ånge kommuner och lands-
tingen i Norrbottens, Västerbottens och Västernorrlands län ansökte om att få 
bilda Region Norrland. Landstingen i Dalarnas, Gävleborgs och Uppsala län 
ansökte om att bilda Region Svealand tillsammans med Örebro läns landsting. 

                                                                 
1 Varmt tack till Linn Antonsson som samlat in och sammanställt artiklar och annat material. 
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Regeringens svar levererades i en något okonventionell förpackning, i en 
debattartikel i Dagens Nyheter. Beskedet var att regeringen enats om att det i 
framtiden ska finnas tre nivåer i det svenska politiska systemet: staten, region-
kommuner samt primärkommuner och att framtida regionkommuner ska ha 
motsvarande uppgifter som Västra Götaland och Skåne som dittintills hade 
bedrivits som försöksverksamheter. Regeringen meddelade vidare att man 
permanentade dessa och gav också klartecken för en omvandling av Hallands 
och Gotlands läns landsting till regionkommuner, vilket öppnade upp för 
regional assymetri. I artikeln meddelade regeringen att man ”enats om hante-
ringen av den ansökan (författarens anmärkning) som inkommit från Norrbot-
ten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland samt kommunerna Sundsvall och 
Ånge”, vilket innebar att ärendet skulle överlämnas till Kammarkollegiet för 
fortsatt utredning (Dagens Nyheter, 2009-01-28). Båda dessa, liksom ansökan 
om att bilda Region Svealand, skulle innebära förändringar i de befintliga 
gränserna mellan landstingen och Kammarkollegiet måste därför pröva dem i 
förhållande till indelningslagens krav om att de föreslagna förändringarna måste 
leda till bestående fördelar. 

Vid regeringssammanträdet den 29 januari 2009 fattades formellt beslut att 
hänskjuta frågan vidare till Kammarkollegiet för utredning. Kammarkollegiet 
ombad landstingen i Västernorrland och Jämtland att komma in med komplette-
rande yttranden om vilka gränsdragningar som skulle utredas eftersom de inte 
uppfattades som entydiga och landstingen uppmanades att inhämta kommuner-
nas synpunkter i frågan (Eriksson 2009:27). 

Den 15 september 2009 publicerade Kammarkollegiet sin slutrapport (Sweco 
Eurofutures: Regionkommuner i norra Sverige 2009) som därefter skickades på 
remiss till ett antal kommuner, landsting, länsstyrelser och andra berörda 
instanser. De sökande vidmakthöll emellertid sina positioner och Kammarkolle-
giets beredning förändrade inte någonting i sak (Eriksson 2009, 30-31). Den 10 
november 2009 överlämnade Kammarkollegiet sitt yttrande till regeringen. 
Förslaget var att avstyrka de aktuella ansökningarna med hänvisning till att det 
rådde alltför stor osäkerhet kring de geografiska gränsdragningarna och huru-
vida de skulle uppfylla indelningslagens krav om bestående fördelar, men man 
förordade ändå att frågan skulle utredas vidare (Kammarkollegiet, Press-
meddelande 2009-11-10, Pressmeddelande Finansdepartementet 2010-02-11). 

Den som sedan förväntade sig ett klart besked från regeringens sida väntade 
förgäves. Efter ett antal månader av spekulationer om huruvida regeringen 
skulle agera i linje med Kammarkollegiet eller möjligen släppa igenom 
ansökningarna i strid mot utredningens förslag, kom så beskedet i början av året 
därpå. Det låg i linje med Kammarkollegiets rekommendation om ytterligare 
utredning. På regeringssammanträdet den 11 februari 2010 fattade regeringen 
beslut att överlåta frågan till sin särskilda utredare, Mats Sjöstrand, som sedan 
ett drygt halvår tidigare fått i uppdrag att göra en översyn av statens regionala 
förvaltning. I ett tilläggsdirektiv formulerades uppdraget som att ”pröva om det 
är möjligt att finna en grändragning som uppfyller indelningslagens krav” för 
Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands och Jämtlands läns landsting. Det 
angavs också att utredaren skulle ”ta ställning till eventuella önskemål från 
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berörda kommuner om länsbyte” och i förekommande fall också ”i lämplig 
omfattning bistå dessa med att, utifrån ett helheltsperspektiv, finna en möjlig 
geografisk indelning som kan leda till bestående fördel” (Direktiv 2010:12, 
Tilläggsdirektiv till Direktiv 2010:12). 

Beträffande permanentandet av Region Västra Götaland och Region Skåne 
samt bildandet av regionkommuner i Hallands och Gotlands län la regeringen en 
proposition i mars 2010 (Prop. 2009/10:156), vilken senare antogs och trädde i 
kraft vid årsskiftet 2011. I denna meddelade regeringen att man i sin bedömning 
inte tagit hänsyn till de kriterier om bland annat befolkningsstorlek, gemensam 
identitet, tillgång till universitet och regionsjukhus, som utarbetats av Ansvars-
kommittén. Bedömningen baserade sig istället på de framtida regionernas 
tillväxtpolitiska konkurrenskraft (Prop. 2009/10:156, 16-17). Ansvarskommit-
téns kriterier får därmed betraktas som överspelade. 

Regeringens beslut om ytterligare utredning innebar inte ett aktivt avslag på 
ansökningarna men i praktiken var det likväl ett underkännande av de 
gränsdragningar som de regionala politiska företrädarna kommit överens om. 
Framförallt väckte den tilltänkta gränsen mellan Sundsvall och Timrå 
uppmärksamhet eftersom den skulle dela Sundsvalls arbetsmarknadsregion 
(Eriksson 2009). I en intervju kommenterade utredaren Mats Sjöstrand 
Kammarkollegiets bedömning av ansökningarna: 

Ansökningarna passerade inte nålsögat Kammarkollegiet, vilket inte är så 
svårt att förstå för den som tittat på dem. I fallet med de norrländska lands-
tingen, till exempel, förutsätter ansökningen en gränsdragning i en bäck 
mellan Timrå och Sundsvall. Det är mycket egendomligt eftersom dessa två 
samhällen är i det närmaste sammanvuxna. Det (…) var en stor anledning till 
att ansökan föll. Det bröt mot ett normalt arbetsmarknadsområde (…)” (ST 
Press, 2011-04-12). 

Regionförespråkarna valde att ta fasta på regeringens besked om att man ser tre 
politiska nivåer i det svenska politiska systemet och att regionkommuner succes-
sivt ska ersätta dagens landsting på den regionala nivån (se t.ex. LVN/JLL, Inför 
bildandet av en regionkommun, 2011). För regionmotståndarna betydde 
sannolikt regeringens besked att man kunde dra en lättnadens suck. 

Norrstyrelsen i malpåse 
Efter regeringens besked visade det sig att spelplanen än en gång var – 
åtminstone till synes – öppen. Först verkar Kammarkollegiets besked ha medfört 
att regionbildningsaktiviteterna avstannade och inga nya initiativ förefaller ha 
tagits före valet 2010. Därefter inleddes en ny period under vilken nya kontakter 
knöts och gamla återuppväcktes, i syfte att skapa ny(gaml)a regionkonstella-
tioner.  

En politiker beskriver perioden som följde på Kammarkollegiet på följande 
sätt: 
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Förutom att luften helt gick ur oss alla som hållit på och jobbat med region-
bildning – då när Kammarkollegiet kom med sitt utlåtande och regeringens 
nja, eller icke besked − så har ju tiden efter det präglats av väldigt mycket 
positionering. Alltså det var ju mycket positionering i början, om det skulle 
vara en eller två [regioner]. Sedan la det sig på något sätt när Jämtland och 
Sundsvall och Ånge började jobba med sitt och Norrstyrelsen började jobba på 
med sitt. … Och sen så föll ju det där ganska platt då i och med Kammar-
kollegiets besked och då började den där positioneringen igen. … Det är en 
fråga om geografisk, personlig och politisk profilering (intervju 1). 

I Västerbotten började samtal om en region bestående av alla de fyra nordligaste 
länen att föras under senhösten 2010. I ett pressmeddelande (2010-10-17) 
kallade partierna2 i Västerbotten till en presskonferens för att ”berätta mer om 
regionfrågan”. Vid denna meddelade företrädare för samtliga politiska partier i 
Västerbotten att man var villiga att ta ”ledningen i arbetet med att skapa en 
norrländsk regionkommun” (VLL hemsida 2010-10-18), det vill säga att verka 
för en fyrlänsregion. Även Moderaterna i Västerbotten, som motsatt sig den 
tidigare ansökan tillsammans med Norrbotten och halva Västernorrland ställde 
sig bakom förslaget (Norrbottens-Kuriren 2010-10-20, Västerbottens Folkblad 
2010-10-19).  

I samband med detta restes också en diskussion om Norrstyrelsens framtid. 
Enskilda socialdemokratiska företrädare från Västerbotten tog initiativ till ett 
förslag om Norrstyrelsens avvecklande och detta fick snabbt stöd hos moderata 
företrädare i samma län. Argumentet som framfördes var att Norrstyrelsen som 
forum inte längre var gångbart eftersom det förknippades med ett arbete och en 
ansökan som inte längre var aktuell och att en avveckling av föreningen skulle 
vara en tydlig signal om att det krävdes omtag i regionfrågan. En av de intervjua-
de menar att initiativet möjligen bottnade i ett missnöje bland socialdemo-
kratiska företrädare i Västerbotten med att länet och partiet hade en alltför 
undanskymd position i Norrstyrelsen eftersom föreningens starka talespersoner 
kom från andra län (intervju 1). En annan intervjuperson menar att strategin 
handlade om att ”skrämmas”, ett sätt att skapa nervositet bland de politiska 
företrädarna för att så småningom få dem till förhandlingsbordet (intervju 2). 
Moderaterna i landstinget gjorde snabbt gemensam sak med socialdemokraterna 
om en nedläggning av Norrstyrelsen. 

Partiföreträdarna i regionfrågan i Västerbotten var eniga om att en fyrläns-
lösning var det bästa alternativet att jobba för men däremot var de inte lika eniga 
om att begära utträde ur Norrstyrelsen. Folkpartiet, Centerpartiet och Vänster-
partiet i landstinget ifrågasatte det kloka i att utträda ur föreningen och att verka 
för dess nedläggning (intervju 1). 

Landstingsstyrelsen i Västerbottens läns landsting behandlade ärendet om att 
lämna Norrstyrelsen på ett möte den 9 november 2010. Majoriteten menade att 
det saknades ”förutsättningar att inom ramen för Norrstyrelsens arbete” uppnå 
målet om en gemensam regionkommun innefattande samtliga fyra län i norra 

                                                                 
2 Erik Bergkvist (S), Edward Reidl (M), Ewa-May Karlsson (C), Maria Grip (V), Marianne Normark (FP), 
Anders Sellström (KD) och Robert Winroth (MP). 
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Sverige. Beslutet var att landstingets ledamöter skulle ”verka för” en upplösning 
av föreningen och att Västerbottens läns landsting skulle ta initiativ till 
”överläggningar i syfte att verka för bildande av en regionkommun” i norra 
Sverige (Landstingsstyrelsens protokoll, 2010-11-09). Några reservationer finns 
inte i protokollet trots att Folkpartiet, Centerpartiet och Vänsterpartiet hade 
ifrågasatte majoritetens förslag. 

Även i Norrbotten hade de regionkritiska partierna rest frågan om en ned-
läggning av den ideella föreningen, men av helt andra skäl. Fyra av opposi-
tionspartierna i Norrbottens läns landsting stod sommaren 2010 bakom en 
gemensam motion till landstingsfullmäktige om att avveckla landstingets 
engagemang och deltagande i Norrstyrelsen. Förslaget röstades emellertid ned 
av majoriteten (Protokoll Landstingsfullmäktige, 2010-06-16–2010-06-17, 
Norrländska Socialdemokraten 2010-06-18). Sjukvårdspartiet har profilerat sig 
som ett av de mest kritiska partierna i regionfrågan och har verkat för att den 
ansökan som Norrbottens, Västerbottens och Västernorrlands län lämnat in 
tillsammans, skulle dras tillbaka till förmån för en ny ansökan om att Norr-
bottens län borde bilda en egen region liknande Halland och Gotland (se t.ex. 
Norrländska Socialdemokraten 2011-05-26, 2010-09-04, 2010-04-22). I val-
rörelsen inför valet 2010 lovade också Folkpartiet i Norrbotten att ansökan om 
regionbildning skulle dras tillbaka (Norrbottens-Kuriren 2010-07-03). Det enda 
borgerliga partiet i Norrbotten som konsekvent drivit frågan om en storregion 
med samtliga av de fyra nordligaste länen är Kristdemokraterna (Norrländska 
Socialdemokraten 2010-07-08) och det kan noteras att partiet förlorade alla 
mandat i landstingsfullmäktige i valet 2010. 

Den 15 december 2010 hade Norrstyrelsen sammanträde i Umeå och då 
diskuterades frågan om Västerbottens inställning till regionbildning och till 
föreningens fortsatta verksamhet. Beslutet blev att frågan om upplösning skulle 
hanteras av föreningens ägare och medlemmar vid föreningsstämman några 
månader senare och partierna uppdrogs att ”initiera samtal över partidistrikts-
gränserna” vilka skulle återredovisas till Norrstyrelsens Arbetsutskott som skulle 
arbeta vidare med och redovisa partiernas inställning i frågan (Norrstyrelsens 
protokoll, 2010-12-15). I protokollet från samma möte finns också en intressant 
notering: 

Inför Norrstyrelsens fortsatta diskussioner framhöll J-Å Björklund (…) att den 
fortsatta diskussionen bör koncentreras till att gälla, fyra län, en samman-
hållen hälso- och sjukvård, två regionala utvecklingscentra samt en initital 
diskussion om lokalisering av administrativa stödjepunkter (Norrstyrelsen 
protokoll, 2010-12-15).  

Några dagar senare försökte Norrstyrelsens socialdemokratiska ordförande Kent 
Ögren initiera en förnyad diskussion om en region bestående av alla fyra länen. I 
inlägget ser man spår av protokollsnoteringen, bland annat skriver Ögren att de 
återupptagna diskussionerna borde fokusera på ”organisation och lokalisering”, 
vilket betyder att man var beredda att förhandla om lokalisering av de olika 
administrativa funktionerna (Norrländska Socialdemokraten 2010-12-23, 
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Sundsvalls Tidning 2010-12-30). Uppropet verkar emellertid inte ha fått något 
större gehör. 

Den 8 februari 2011 hade landstingsfullmäktige i Västerbotten sammanträde 
och frågan om landstingets fortsatta medlemskap och ägarskap i Norrstyrelsen 
var en punkt på dagordningen. Majoriteten röstade för att landstinget skulle 
lämna Norrstyrelsen men Centerpartiet, Folkpartiet och Vänsterpartiet reser-
verade sig i frågan (VLL 2011-02-08). Den enighet som uppvisats några månader 
tidigare på den gemensamma presskonferensen då man deklarerat att man var 
eniga om att sträva efter en storregion bestående, av de fyra länen, innebar 
uppenbarligen inte att man delade samma syn på Norrstyrelsens framtid. 

Nästa sammanträde i Norrstyrelsen hölls den 14 mars 2011. Återigen var 
frågan om föreningens framtid uppe på dagordningen. Ordföranden Kent Ögren 
yrkade, liksom Lars-Olof Olsson (Socialdemokraterna Västernorrland), Olle 
Edblom (Centerpartiet Västerbotten) och Håkan Lindh (Folkpartiet i Västerbot-
ten) på att föreningen skulle läggas vilande istället för att avvecklas. Moderaten 
Bo Hultin och sjukvårdspartisten Dan Ankarholm, båda från Norrbotten och 
mycket kritiska till planerna på en storregion yrkade för en upplösning av 
föreningen och en avveckling av verksamheten. Erik Sedig som representerade 
Kristdemokraterna i Västerbotten yrkade också bifall till detta alternativ. Åtta 
ledamöter röstade för att bibehålla föreningen men att lägga den vilande och fem 
ledamöter röstade för att avveckla den. Erik Bergkvist och Harriet Classon, 
socialdemokrater från Västerbotten samt Robert Winroth från Miljöpartiet i 
samma län valde att lägga ned sina röster (Norrstyrelsen, protokoll, 2011-03-14), 
trots att Bergkvist och Winroth stått bakom beslutet i Västerbottens läns lands-
ting om att verka för en nedläggning. 

I samband med Norrstyrelsens sammanträde meddelade Västerbottens läns 
landsting att man hade för avsikt att begära utträde ur föreningen om inte den 
ordinarie föreningsstämman beslutade att lägga ner föreningen (VLL 2011-03-
14) 

I praktiken var Norrstyrelsens aktivitet redan inställd på sparlåga. Arbetet 
med att ta fram förslag till styrningsmodell och politisk organisation hade 
avbrutits liksom arbetet med den checklista som man upprättat inför 
regionbildningen och arbetet i Norrstyrelsens många arbetsgrupper. Den sista 
mars 2011 slutade föreningens två anställda, Jan-Åke Björklund och Jörgen 
Olsson, sina anställningar (VLL 2010-04-22). 

Norrstyrelsens föreningsstämma hölls den 5 april 2011 via videolänk och 
samtliga sex ägare och tillika medlemmar3 fanns representerade. Förslaget från 
Västerbottens läns landsting var att avveckla Norrstyrelsen helt och hållet men 
föreningsstämman beslutade istället att bifalla styrelsens förslag att lägga 
verksamheten vilande i avvaktan på besked från staten om dess regionala 
indelning (Norrstyrelsen, föreningsstämmoprotokoll, 2011-04-15, VLL hemsida 
2011-04-05). Det sittande presidiet med Kent Ögren som ordförande och Hans 
Hedlund och Elvy Söderström som förste respektive andra vice ordförande 

                                                                 
3 Norrbottens läns landsting, Västerbottens läns landsting, Landstinget Västernorrland, Kommunförbundet 
Norrbotten, Kommunförbundet Västernorrland samt Region Västerbotten. 
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omvaldes men i praktiken har föreningen inte bedrivit någon verksamhet sedan 
dess fram till skrivande stund. 

Det var tydligt att Västerbottenspolitikernas beslut att verka för Norrstyrel-
sens nedläggning väckte mycket starka känslor hos de som verkat för en region-
bildning. I Norrländska Socialdemokraten uttalade Norrstyrelsens ordförande 
Kent Ögren sig i frågan: 

Det är näst intill en skandal. Mina partikamrater i Västerbotten vet mycket 
väl att det finns en statlig utredare som jobbar med frågan och som försöker 
hitta en lösning på de problem som återstår. Att i det läget fatta ett beslut som 
helt slår undan fötterna på en lösning i regionfrågan är sanslöst illa agerat 
(Norrländska Socialdemokraten 2011-02-19).  

I samband med föreningsstämman meddelade Västerbottens läns landsting sitt 
utträde ur föreningen (Norrstyrelsen, föreningsstämmoprotokoll, 2011-04-15) 
och att man drog tillbaka den gemensamma ansökan som man lämnat in till 
regeringen ett och ett halvt år tidigare tillsammans med landstingen i Norrbotten 
och Västernorrland (Norrbottens-Kuriren 2011-04-06). 

Sommaren 2011 beslutade även förbundsfullmäktige i Region Västerbotten att 
lämna Norrstyrelsen. En tydlig majoritet bestående av Socialdemokraterna, 
Moderaterna, Kristdemokraterna samt Dorotea och Åsele Kommunlista (49 
ledamöter) röstade för utträde medan Centerpartiet, Folkpartiet, Vänsterpartiet 
och Malålistan (19 ledamöter) röstade mot förslaget (VLL hemsida 2011-06-08). 

Bubblaren Västernorrland − Jämtland 
I maj 2011 blev det allmänt känt att det pågick förhandlingar mellan landstingen 
i Västernorrlands och Jämtlands län om en framtida regionbildning. Upprinnel-
sen till diskussionerna får sökas i båda länen även om initativet till de formella 
diskussionerna togs av ledande landstingspolitiker i Västernorrland.  

I Mittstyrelsens yttrande till Kammarkollegiet hösten 2009, inför beredningen 
av de båda ansökningarna, meddelades att styrelsen var enig om att ”en bättre 
regionindelning för norra Sverige” skulle vara ”två regioner bestående av 
Norrbotten-Västerbotten och Västernorrland-Jämtland” (Mittstyrelsen, Yttrande 
2009-10-01). Av protokoll från 2010 framgår att föreningen antog ett inrikt-
ningsbeslut som innebar att man skulle ”arbeta för en framtida regionkommun” 
bestående av Jämtlands och Västernorrlands län ”med en strävan att angrän-
sande kommuner i söder” skulle ansluta sig och att ambitionen var att detta 
skulle vara avklarat till 1 januari 2012 (Mittstyrelsen, Styrelseprotokoll, 2010-03-
04). 

Under våren 2011 tog regiondiskussionerna förnyad fart. I en gemensam 
debattartikel argumenterade politiska företrädare4 för Mittstyrelsen, från såväl 
Västernorrlands som Jämtlands län, för fördelarna med en gemensam region 

                                                                 
4 Robert Uitto (S), Reinhold Hellgren (C), Gunilla Hedin (S), Sten-Ove Danielsson (S), Anna Hildebrand 
(MP), Bernt Söderman (C), Ain Liivlaid (V), Finn Cromberger (FP), Lars-Olof Eliasson (KD). 
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och inbjöd till ”samtal” i frågan (Östersunds-Posten 2011-03-01, Länstidningen 
Östersund 2011-03-02, Sundsvalls Tidning 2011-02-23).  

Den formella inbjudan till diskussionerna kom emellertid från landstings-
ledningen i Västernorrland (intervju 2). På landstingsstyrelsens första möte i 
januari 2011 utsågs en förhandlingsgrupp som skulle sondera läget i region-
frågan. Det moderata landstingsrådet Per Wahlberg utsågs till ordförande och 
vice ordföranden Hans Hedlund (C) och oppositionsrådet Elisabet Strömqvist 
(S) valdes också att ingå i gruppen. Landstingsdirektören Anders L Johansson 
och planeringschefen Christer Nylén utsågs att fungera som administrativt stöd 
(Landstingsstyrelsen, protokoll 2011-01-11, Örnsköldsviks Allehanda 2011-01-12, 
Sundsvalls Tidning 2011-01-12). Det var alltså en delegation på högsta möjliga 
politiska nivå som tog kontakt med sina motsvarigheter i väster. Jämtlands läns 
landsting representerades av den socialdemokratiska ordföranden i landstings-
styrelsen Harriet Jorderud, andre vice ordförande Christer Siwertsson (M), 
Monalisa Norrman (V), tredje vice ordförande Anna Hildebrand (MP) och 
styrelseledamot Finn Cromberger (FP). Regionförbundet Jämtlands län fanns 
också med i styrgruppen och representerades av ordförande Robert Uitto, vice 
ordförande Maria Söderberg (C) och andre vice ordförande Anna-Caren Säther-
berg (S). 

Eftersom den regionbildning som nu mejslades fram skulle innebära en 
annorlunda gränsdragning än den som skisserats i de tidigare ansökningarna till 
regeringen, innebar det att det krävdes nya inriktningsbeslut i både Väster-
norrlands och Jämtlands läns landsting.  

Västernorrland och regionfrågan 

Inför inriktningsbeslutet 

Under våren 2011 gjorde landstingets förhandlingsgrupp, det vill säga Per Wahl-
berg, Elisabet Strömqvist och Hans Hedlund, en rundresa bland kommunerna i 
Västernorrland som ett sätt att förankra tankarna på en regionbildning med 
Jämtlands län (intervju 2). Den inleddes i Sundsvall i mars och avslutades i 
början av maj i Timrå (Sundsvalls Tidning 2011-03-21). 

I Sundsvall och Ånge välkomnades diskussionerna om en regionbildning 
tillsammans med Jämtland/Härjedalen (Sundsvalls Tidning 2011-05-05). Detta 
eftersom dessa kommuner haft en stabil och bred politisk enighet om att en 
tvålänslösning tillsammans med Jämtlands län vore det främsta alternativet.  

I den föregående regionbildningsprocessen hamnade Timrå kommun i 
blickfånget eftersom kommunledningen ville tillhöra den norra regionbildningen 
framför en region tillsammans med Jämtlands län (Eriksson 2009), som också 
gjorde att Härnösand hamnade i ett geografiskt och politiskt dödläge. Timrå 
kommuns socialdemokratiska kommunalråd Elisabeth Lindstrand har drivit en 
fyrlänslösning ända sedan processens början. Socialdemokraterna, Vänster-
partiet och Folkpartiet i Timrå uttalade att man ville tillhöra Region Norrland 
medan Centerpartiet, Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna 
och Miljöpartiet ville att kommunen skulle ansluta sig till Region MittSverige 
(Sundsvalls Tidning 2010-08-28). Kommunledningens intentioner om en region 
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bestående av alla fyra län har inte förändrats sedan förra gången (intervju 2) 
men denna gång har kommunens inte profilerat sig på samma sätt i region-
frågan. Ett antal försök till en kommunal folkomröstning i Timrå har gjorts, 
bland annat lämnades ett medborgarupprop in i anslutning till förra processen 
(Eriksson 2010). Socialdemokraterna i Timrå meddelade att det skulle bli 
aktuellt ”under förutsättning att det” blev ”mer än ett förslag att ta ställning till”, 
det vill säga om staten skulle presentera två alternativ där Timrå skulle bli 
gränskommun (Ewa Lindstrand i Sundsvalls Tidning 2010-08-17, Sundsvalls 
Tidning 2010-09-28). Under hösten 2010 aktualiserades återigen frågan om en 
folkomröstning sedan Miljöpartiets ordförande, Folke Nyström, lagt en motion 
om att kommunen borde ta ställning för Region MittSverige (Sundsvalls Tidning 
2010-05-18, 2010-05-25). Motionen röstades dock ned av majoriteten (Sunds-
valls Tidning 2010-09-28),  

Härnösands kommun uppmärksammades också mycket i anslutning till 
turerna kring regionbildning förra omgången och få fullmäktigebeslut har väl 
analyserats så noga som Härnösands svar till Kammarkollegiet 2009 (se Eriks-
son 2009). Den 30 maj 2011 debatterades frågan om regionbildning i Härnö-
sands kommunfullmäktige och samtliga partier ställde sig bakom ett beslut om 
att man skulle ställa ”sig positiv till att ingå i en regionkommun tillsammans med 
övriga kommuner i Västernorrlands och Jämtlands län” (Härnösands Kommun-
fullmäktige, protokoll, 2011-05-30, se också Örnsköldsviks Allehanda 2011-05-
31) 

Om det mesta av den politiska dramatiken i regionbildningsfrågan utspelade 
sig i kommunerna i den södra länsdelen förra gången det begav sig, under åren 
2007 till 2009, så flyttade istället dramatiken till kommunerna i den norra 
länsdelen denna gång. Om Örnsköldsviks ställningstagande för Region Norrland 
var förhållandevis okomplicerat tidigare så blev det mer komplext nu. Örn-
sköldsviks tongivande socialdemokratiska kommunalråd Elvy Söderström har 
profilerat sig som en stark anhängare av en fyrlänslösning. Såväl Socialdemo-
kraterna som Centerpartiet i Örnsköldsvik var eniga om att man hellre ville söka 
sig ”norrut” än att ingå i en regionbildning med Västernorrland och Jämtlands 
län (Elvy Söderström i Örnsköldsviks Allehanda 2011-06-16, Dan Olsson i 
Örnsköldsviks Allehanda 2011-10-21).  

Även det socialdemokratiska kommunalrådet i Sollefteå, Elisabeth Lassen, 
förespråkade en fyrlänsregion och menade att en region med Västernorrland och 
Jämtlands län skulle bli befolkningsmässigt liten och att alternativet att tillhöra 
en region bestående av Västerbotten-Norrbotten var bättre av storleksskäl 
(Örnsköldsviks Allehanda 2011-10-22, 2011-11-17). 

Den politiska majoriteten i Kramfors hade tidigare tagit ställning för en region 
bestående av de fyra nordligaste länen. I en artikel i Sundsvalls Tidning (2011-
05-24, 2011-05-17) meddelade det socialdemokratiska kommunalrådet Micael 
Melander att det beslutet inte hade ändrats trots de då pågående försöken att 
skapa en region mellan Västernorrland och Jämtlands län. I spekulationerna om 
vilka kommuner som skulle kunna tänkas lämna en sådan region för att istället 
söka inträde i den norra regionen förekom ibland också Kramfors tillsammans 
med Örnsköldsvik och Sollefteå (se t.ex. Örnsköldsviks Allehanda 2011-06-22, 
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2011-06-30). När det officiella tillkännagivandet om vilka kommuner som stod 
bakom överenskommelsen med Västerbotten och Norrbotten kom så fanns 
emellertid inte Kramfors med bland dessa. 

På grund av dessa kommuners tveksamheter i fråga om en regionbildning 
tillsammans med Jämtlands län fanns också skilda uppfattningar inom det 
Socialdemokratiska partiet i Västernorrland. I maj 2011 bildades en intern 
arbetsgrupp för att diskutera regionfrågan5 (Örnsköldsviks Allehanda 2011-05-
18). Vid den tidpunkten hade man ännu inte enats om en officiell hållning. 

Inom Moderaterna i Västernorrland har det förekommit delvis skilda 
uppfattningar i regionfrågan. I april 2011 höll länsmoderaterna partistämma och 
bland många frågor stod också regionfrågan på dagordningen. Stämman beslöt 
att ställa sig bakom ett förslag med ”två självständiga regioner, ett norra Norr-
land och ett södra Norrland” och stämman deklarerade också att man inte kunde 
ställa sig bakom en fyrlänslösning (Örnsköldsviks Allehanda 2011-04-20). Per 
Walhlberg måste alltså ha fått partiets mandat att agera för en region med 
Jämtlands län, redan innan stämman. Moderaterna i Örnsköldsvik har dock haft 
en annan uppfattning än länsorganisationen. I ett pressmeddelande uppgavs att 
de stödde tanken på två regionbildningar i norra Sverige och att de ansåg detta 
vara en bättre lösning än en fyrlänsregion. Men däremot ville de, liksom Social-
demokraterna i Örnsköldsvik, att kommunen borde ingå i den norra. Motivet till 
detta var Örnsköldsviks ”naturliga tillhörighet” till den norra regionen och Umeå 
(Örnsköldsviks Allehanda 2011-06-22). Moderaterna i Sollefteå valde dock, till 
skillnad från partikollegorna i grannkommunen, att stå bakom länsförbundets 
ställningstagande (Örnsköldsviks Allehanda 2011-10-22). 

I en gemensam debattartikel meddelade ledningsgruppen6 för Miljöpartiet i 
Västernorrland att de ställde sig positiva till avsiktsförklaringen om en gemen-
sam region tillsammans med Jämtlands län men betonade att man även fortsätt-
ningsvis måste ha långtgående samarbeten mellan alla de fyra nordligaste länen 
kring högspecialiserad sjukvård, infrastruktur och kultur (Örnsköldsviks Alle-
handa 2011-06-27). 

Inriktningsbeslutet i Västernorrlands läns landsting 

Frågan om ett inriktningsbeslut om regionbildning tillsammans med Jämtlands 
län behandlades på landstingsstyrelsens sammanträde den 14 juni 2011. Beslutet 
var att rekommendera fullmäktige att anta ett inriktningsbeslut om en samman-
läggning av Västernorrlands och Jämtlands läns landsting till en regionkommun 
från och med 2015. Styrelsen beslutade också att meddela regeringens särskilde 
utredare Mats Sjöstrand om planerna (Landstingsstyrelsen, protokoll, 2011-06-
14, LVN hemsida 2011-06-14). 

                                                                 
5 Den bestod av Glenn Nordlund kommunalråd i Örnsköldsvik, Fred Nilsson, kommunalråd i Härnösand, 
Peder Björk, oppositionsråd i Sundsvall, Elisabet Strömqvist, oppositionsråd i landstinget samt Linnea 
Stenklyft, ledamot i landstingsfullmäktige. 
6 Undertecknade gjorde Arne Johansson, Ånge, Roy Resare, Sundsvall, Linnéa Henriksson, Timrå, Tomas Q 
Nilsson, Härnösand, Kerstin Bengtsson, Kramfors, Ingvar Kristensen, Sollefteå och Mattias Näsman, 
Örnsköldsvik. 
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Dagen innan hade Socialdemokraternas verkställande utskott i partidistriktet i 
Västernorrland ställt sig bakom förslaget om regionbildning mellan de två länen. 
En kompromiss som man enats om var att det skulle finnas en skrivning i 
beslutsunderlaget om att kommunerna i ”de norra delarna” av länet skulle ha 
möjlighet att ingå i en nordlig region om en sådan skulle bildas. Beskedet om 
kompromissen lämnades av partidistriktets ordförande Elvy Söderström (Örn-
sköldsviks Allehanda 2011-06-15 och 2011-10-28, Sundsvalls Tidning 2011-06-
15). Hon hade i sin roll som kommunalråd i Örnsköldsvik drivit frågan om gräns-
kommunernas möjlighet att välja regiontillhörighet. Kompromissen ledde till 
följande formulering i protokollet: 

Landstinget Västernorrland har för avsikt att under förutsättning av lika-
lydande beslut i Jämtlands läns landsting, berörda kommuners erforderliga 
stöd samt regeringens godkännande genomföra en ny landstingsindelning 
från och med 1 januari 2015 i form av en sammanläggnin av landstingen i 
Västernorrlands och Jämtlands län till en regionkommun. Landstinget note-
rar samtidigt en öppenhet för att kommuner i norra Västernorrland eventuellt 
kan ingå i en regionbildning norrut om en sådan gränsdragning enligt 
utredaren Mats Sjöstrand uppfyller indelningslagens krav (Landstingsstyrel-
sen, protokoll, 2011-06-14). 

Inriktningsbeslutet behandlades vid ett möte med landstingsfullmäktige i 
Härnösand den 29 juni. Majoriteten i fullmäktige stod bakom beslutet som 
innebar att man antog ett ”inriktningsbeslut avseende sammanläggning av 
landstingen i Västernorrland och Jämtland till en regionkommun från och med 
2015”. Beslutet innebar också att fullmäktige uppdrog till: 

… Landstingsstyrelsen att tillsätta en utredning som tillsammans med Jämt-
lands läns landsting och i samverkan med Regionförbundet i Jämtlands län, 
länsstyrelsen i Västernorrland och Jämtland närmare utreder förutsättning-
arna för att bilda en regionkommun, utreder behovet av och formerna för ett 
fortsatt och fördjupat samarbete mellan de nuvarande fyra nordliga länen i … 
(Landstingsfullmäktige, protokoll, 2011-06-29). 

Alla partier förutom Sjukvårdspartiet ställde sig bakom beslutet som ansåg att 
underlaget för beslutet var bristfälligt och därför reserverade sig mot detta 
(Landstingsfullmäktige, protokoll, 2011-06-29, Allehanda 2011-06-30, Sunds-
valls Tidning 2011-06-30). I Örnsköldsviks Allehanda (2011-06-30) konstate-
rades att beslutet tagits ”efter en förvånansvärt kort diskussion”. 

Under hösten färdigställdes den efterfrågade utredningen och den 7 oktober 
2011 enades de två landstingens politiska förhandlingsgrupper om det gemen-
samma dokumentet ”Inför bildandet av en regionkommun – underlag till 
delbetänkandet om en sammanläggning av Landstinget Västernorrland och 
Jämtlands läns landsting” (Allehanda 2011-10-08, Sundsvalls Tidning 2011-10-
08). Landstingsstyrelsen i Västernorrland antog dokumentet vid sitt möte den 12 
oktober (Landstingsstyrelsen, protokoll, 2011-10-11—2011-10-12) och i lokalpres-
sen konstaterades att detta skedde ”utan politisk strid” (Örnsköldsviks Allehanda 
2011-10-13). 
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Regionfrågan i Jämtlands län 

Inför inriktningsbeslutet 

Processen mot en regionbildning påbörjades senare i Jämtlands läns landsting 
än i Landstinget Västernorrland. Det senare landstinget hade fattat alla 
nödvändiga beslut som krävdes för regionalisering långt innan Jämtlands läns 
landsting hade hunnit hantera frågan formellt på dagordningen. 

Det Socialdemokratiska partidistriktet tog också ställning förhållandevis sent i 
frågan om gemensam regionbildning med Västernorrlands län. Den 12 november 
2011 sammanträdde partiets förtroenderåd7 och man beslutade då att ställa sig 
bakom en regionbildning med Västernorrland. Därmed gavs också partirepre-
sentanterna i landstingsfullmäktige mandat att stödja avsiktsförklaringen 
(Östersunds-Posten 2011-11-12) 

Moderaterna i Jämtlands län har ända sedan diskussionerna om region-
bildning initierades förhållit sig kritisk till sådana. När ansökan om bildandet av 
Region MittSverige låg på landstingets bord förra vändan, reserverade sig 
partiets ledamöter i fullmäktige med hänvisning till att den folkliga förankringen 
var alltför bristfällig (Eriksson 2009, 22). Även denna gång har partiet i Jämt-
land förhållit sig avvaktande. Det formella beslutet fattades på ett möte den 18 
oktober 2011 då det beslutades att partiet skulle säga nej till en regionbildning 
med Västernorrlands län. Ställningstagandet motiverades med att man ansåg att 
konsekvensanalyserna var bristfälliga och den folkliga förankringen var svag 
(Länstidningen Östersund 2011-10-18, Östersunds-Posten 2011-10-19). I en 
debattartikel angav Christer Siwertsson, det moderata oppositionsrådet i lands-
tinget, ytterligare två skäl till varför man inte var beredda att godta en region-
bildning med Västernorrlands län. En anledning var att Jämtlands län riskerar 
att gå miste om statsbidrag och den andra orsaken var risken för skattehöjningar 
(Östersunds-Posten 2011-10-26). Redan i börjat av året hade Moderaternas 
förbundsstyrelse för Jämtlands län aviserat att man ville ha en folkomröstning i 
fråga om en regionbildning med Västernorrlands län (Länstidningen Östersund 
2011-02-09). Christer Siwertsson lämnade också in en motion angående 
folkomröstning i regionfrågan (Länstidningen Östersund 2011-02-26). Såväl 
landstingsstyrelsen (Protokoll 2011-08-30) som landstingsfullmäktige (2011-10-
18) avslog emellertid motionen med hänvisning till att såväl frågan om 
regionbildning som ”lämpligheten med att genomföra en folkomröstning är en 
fråga för de politiska partierna” (Landstingsfullmäktiges protokoll, 2011-10-18).  

Centerpartiet i Jämtlands län är intressant eftersom partiföreträdarnas 
agerande påverkat processen på ett mycket påtagligt sätt. I augusti 2011 medde-
lade Centerpartiet genom Maria Söderberg och Bernt Söderman, båda ledamöter 
i Mittstyrelsen, att man välkomnade diskussionerna om en möjlig regionbildning 
mellan Jämtlands och Västernorrlands län. Det framgick att partiet var inställda 
på att ”positivt pröva möjligheten att bilda Region MittSverige” till dess 
nödvändiga konsekvensanalyser utförts och partiet därmed kunde göra ett 
”definitivt ställningstagande” vid partiets distriktsstämma. Det framgick också 

                                                                 
7 Ett forum med ett stort antal ombud från samtliga arbetarekommuner i länet. 
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att författarna bakom debattartikeln var lättade över att ”ett stor-Norrland”, det 
vill säga en storregion bestående av de fyra nordligaste länen, inte längre var ett 
aktuellt förslag (Länstidningen Östersund 2011-08-11, Östersunds-Posten 2011-
08-11). 

Den 13 november 2011 höll Centerpartiet i Jämtlands län sin höststämma i 
Vigge och partiets representanter beslöt sig för att ställa sig bakom inriktnings-
beslutet under förutsättning att frågan utreddes ytterligare. Partiet formulerade 
också ett antal villkor för att man helhjärtat skulle kunna ställa sig bakom 
planerna på en regionbildning (Östersunds-Posten, 2011-11-14, 2011-11-15). 
Media vill göra gällande att Centerpartiet ”tagit intryck av” ett upprop som 
undertecknats av 154 läkare och som efterlyste djupare konsekvensanalyser för 
hälso- och sjukvården (Östersunds-Posten 2011-11-14). Bara två dagar senare, 
det vill säga den 15 november 2011, skulle landstingsfullmäktige i Jämtlands län 
fatta sitt beslut. I en artikel undertecknad av Per Åsling, partiets distrikts-
ordförande tillika riksdagsledamot, och Marianne Larm-Svensson, landstings-
gruppens ordförande, utvecklades de förbehåll som partiet identifierat. 
Artikelförfattarna konstaterade att frågan krävde: 

”mer av utredande, konsekvensanalyser och ekonomiska garantier. … Dagens 
beslut [i landstingsfullmäktige] får inte vara bindande. … Centerpartiet i 
Jämtlands län kommer att stödja de regionprojekt som fyller våra principiella 
krav på decentralisering av makt. Om det projekt som just nu ligger på bordet 
för beslut, bildandet av en region tillsammans med Västernorrland, fyller 
kraven, är inte klarlagt” (Östersunds-Posten 2011-11-15).  

Vid landstingsfullmäktigesammanträdet lyckades Centerpartiets gruppledare 
Marianne Larm-Svensson driva igenom ett antal att-satser som motsvarade de 
reservationer som partiets höststämma hade fastlagt. Det som var menat som ett 
inriktningsbeslut blev istället ett frågetecken, vilket vi snart ska återkomma till. 

Folkpartiet i Jämtlands län har också visat sig vara kluvna i region-
bildningsfrågan. Vid partiets årsmöte den 16 april 2011 behandlades en motion 
vilken yrkade på att partiet skulle verka för bildandet av en Jämtlandsregion. 
Motionen bifölls med en knapp majoritet, vilket betydde att partiet därmed 
ändrat sin officiella hållning som tidigare inneburit att man stått bakom en 
Mittregion (Östersunds-Posten 2011-04-18). Folkpartigruppen i Östersund 
motionerade också till kommunfullmäktige om att kommunen borde verka för 
ett bildande av en region med enbart Jämtland-Härjedalen (Östersunds-Posten 
2011-08-18).  

Inriktningsbeslut med frågetecken i Jämtlands läns landsting 

Den 26 oktober sammanträdde landstingsstyrelsen i Jämtlands län och på 
dagordningen stod frågan om avsiktsförklaring till regionbilning med Väster-
norrlands län. Det var en oenig styrelse som gick till beslut men majoriteten 
stödde avsiktsförklaringen. Moderaten Susanné Wallner yrkade avslag och reser-
verade sig liksom partikollegan Christer Siwertsson mot majoritetens beslut att 
godkänna avsiktsförklaringen. Partiet ville hänskjuta frågan till nästkommande 
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mandatperiod (Länstidningen Östersund 2011-10-27) för att på så sätt möta 
kravet om ”mer utförliga konsekvensanalyser och bättre beslutsunderlag” 
(Länstidningen Östersund 2011-11-14, Örnsköldsviks Allehanda 2011-10-28).  

Centerpartiets representanter Marianne Larm-Svensson och Thomas 
Andersson avstod från att rösta och la till följande anteckning till protokollet: 

Den interna politiska processen i Centerpartiet i Jämtlands län pågår fort-
farande när det gäller frågan om bildande av regionkommun. … av respekt 
för den demokratiska processen i Centerpartiet så deltar inte Centerpartiets 
ledamöter i beslutet om regionbildning på dagens landstingsstyrelse. Center-
partiet kommer att redovisa sin ståndpunkt före samt vid landstingsfull-
mäktige den 15 november 2011 (Landstingsstyrelsen, protokoll, 2011-10-26). 

Den 15 november behandlades ärendet i landstingsfullmäktige. Efter en två 
timmar lång debatt var församlingen redo att gå till beslut. Liksom tidigare 
yrkade moderaten Susanné Wallner avslag på styrelsens förslag till beslut. 
Robert Uitto yrkade bifall till landstingsstyrelsens förslag att anta avsikts-
förklaringen med ett tillägg som innebar att fullmäktige gavs i uppdrag att ”noga 
följa förhandlingarna och utarbetandet av underlag och lyfta frågan för ett nytt 
ställningstagande under 2012”. Centerpartisten Marianne Larm-Svensson lade 
ett yrkande om att såväl landstingens ”verksamhet som ekonomi ska vara i god 
ordning och balans vid en sammanläggning och att besked från staten ges om att 
den nya regionens invånare inte får straffas i skatteutjämningssystemet”. Robert 
Uitto yrkade också bifall till Marianne Larm-Svenssons yrkande. Frågan gick till 
votering och resultatet blev att majoriteten (40 ledamöter) röstade för att anta 
inriktningsbeslutet och nio moderata ledamöter röstade nej och reserverade sig 
mot beslutet (och sex personer var frånvarande). Folkpartiets ledamöter Kerstin 
Weimer och Finn Cromberger röstade för avsiktsförklaringen, vilket betyder att 
de röstade mot partilinjen (Landstingsfullmäktige Jämtlands läns landsting, 
protokoll 2011-11-15, Länstidningen Östersund 2011-11-16). 

Beslutet innebar att fullmäktige gav styrelsen i uppdrag att arbeta vidare med 
en regionbildning tillsammans med Västernorrland från och med 2015 och man 
godkände också det skriftliga underlag som tagits fram, men de att-satser som 
tillkom vid sittande fullmäktigesammanträde reste frågetecken om genomföran-
det och tidsplanen.  

Efter landstingsfullmäktigesammanträdet var det många som undrade vad 
beslutet skulle innebära för den fortsatta processen. I en skriftlig kommentar 
meddelade Robert Uitto att Jämtland måste ”ha möjlighet till ett nytt ställnings-
tagande under 2012, stanna upp, titta djupare eller till och med hoppa av” 
(Sundsvalls Tidning 2011-11-17) och att ett sådant nytt ställningstagande skulle 
kunna ske vid landstingsfullmäktige i november 2012 (Östersunds-Posten 2011-
11-16) eller när regeringen lämnat besked (Örnsköldsviks Allehanda 2011-11-17). 
Samtidigt menade Uitto att den starka övervikten av ja-röster i fullmäktige var 
en signal att gå vidare mot regionbildning och att ett yttligare beslutstillfälle 
skulle tolkas som ”ett förtydligande” och inte som ett stopp i processen (Örn-
sköldsviks Allehanda 2011-11-16). 
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Det moderata landstingsrådet Per Wahlberg kommenterade det hela med att han 
var ”uppriktigt förvånad över överenskommelsen” mellan Socialdemokraterna 
och Centerpartiet som landstingsfullmäktige i Jämtland antagit (Sundsvalls 
Tidning 2011-11-16). Reaktionerna bland förespråkarna för en regionbildning i 
Västernorrland var negativa och man tolkade detta som slutet på regionbild-
ningsprocessen (se t.ex. Örnsköldsviks Allehanda 2011-11-17). 

Mats Sjöstrand kommenterade det hela och ifrågasatte om det fanns ”en vilja 
att gå ihop eller inte” (Sundsvalls Tidning 2011-11-17): 

”hanteringen av frågan blev betydligt krångligare efter beslutet i landstings-
fullmäktige i Jämtland. Signalen blev helt fel … i en situation där regeringen 
har sagt att de vill att frågan ska komma underifrån, med en stark förankring 
politiskt. Att i det läget säga att vi vill ha en ansökan med ångerrrätt blir ett 
egendomligt förfarande” (Länstidningen Östersund 2011-11-19). 

I det delbetänkande som lämnades av Mats Sjöstrand konstaterades att det fanns 
oklarheter kring beslutet i Jämtlands läns landsting och vad det egentligen 
innebar samt kring landstingets inställning till en sammanläggning. Utredningen 
kunde därför inte ta ställning till en sådan ansökan (Fi 2009:07/2012/1). 

Varför ett frågetecken?  

Hur ska man förstå förhandlingslösningen mellan Socialdemokraterna och 
Centerpartiet och bakgrunden till det beslut som fattades i landstingsfullmäk-
tige? En central faktor som sannolikt måste beaktas är den kritiska opinionen i 
Jämtlands län. Veckan innan frågan skulle hanteras i landstingsfullmäktige gick 
ett antal inflytelserika socialdemokrater tillika före detta kommunalråd och 
landstingsråd8 ut i massmedia och kritiserade processen i landstinget. De 
menade att beslutet föregåtts av en sluten beredningsprocess, att beslutsunder-
laget varit bristfälligt samt att beslutet måste skjutas upp för att möjliggöra för 
medborgarna att vara delaktiga (Länstidningen Östersund 2011-11-08, Öster-
sunds-Posten 2011-11-08, Länstidningen Östersund 2011-11-15). 

En av de mer betydelsefulla protesterna inför landstingsfullmäktige (Örn-
sköldsviks Allehanda 2011-11-16) formulerades i form av ett upprop under-
tecknat av 154 läkare vid Östersunds sjukhus. Läkarna oroades av att ”sjukvård 
inte är huvudämnet i diskussionerna” och man uttryckte skarp oro för vad som 
skulle hända med hälso- och sjukvården i Jämtlands län vid en sammanläggning 
med landstinget i Västernorrland och efterlyste en konsekvensbeskrivning 
(Östersunds-Posten 2011-11-11, Länstidningen 2011-11-15). I ett gemensamt svar 
från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i landstinget försökte 
ett antal politiker9 gjuta olja på vågorna för att lugna de professionella men 
samtidigt försvara planerna på en regionbildning (Länstidningen 2011-11-15). 

                                                                 
8 Åke Edin och Kerstin Wallin före detta kommunalråd i Bräcke kommun, Nils Ericsson och Gun-Britt 
Mårtensson före detta kommunalråd i Östersunds kommun samt Ivar Johansson före detta landstingsråd. 
9 Undertecknade gjorde Robert Uitto (S), Harriet Jorderud (S), Monalisa Norrman (V) och Anna Hildebrand 
(MP). 
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Några veckor senare publicerades en debattartikel vilken var undertecknad av 
representanter för ett tjugofemtal lokala företag. Under uppmaningen ”Sälj inte 
ut Jämtland/Härjedalen!” uppmanade företagarna landstingspolitikerna att 
”avvakta med förslaget att bilda en ny region” och att låta medborgarna avgöra 
frågan i en folkomröstning (Länstidningen Östersund 2011-12-19, Östersunds-
Posten 2011-12-17). 

En annan mycket betydelsefull aktör i Jämtland/Härjedalen som sannolikt 
påverkade debatten inför inriktningsbeslutet är den ideella föreningen ”Framtid 
för Jämtland” (intervju 2). Nätverket bildades under senhösten 2010 
(www.framtidjamtland.se) och har sedan dess verkat för att Jämtland/Härje-
dalen borde bilda en egen region. Argumenten som föreningen lyfter fram 
handlar bland annat om regionalt självbestämmande utifrån unika geografiska 
och näringspolitiska förutsättningar, bibehållande av Östersund som ”regionalt 
centrum” och de länsspecifika funktioner och organisationer som finns på orten 
(Framtid för Jämtland, Programförklaring 2011). Nätverket har varit mycket 
framgångsrikt med att få medialt utrymme och har formulerat ett stort antal 
kritiska debattinlägg i vilka tonen bitvis har varit hätsk (se t.ex. Länstidningen 
Östersund 2011-08-10, 2011-08-16, 2011-11-15, 2011-12-27, Östersunds-Posten 
2011-12-10, 2012-01-24).  

”Tro det eller ej. Regionfrågan lever i norra Sverige” 
Så löd ingressen till en artikel i Norrländska Socialdemokraten (2011-05-11). 
Anledningen till uppropet var nyheten om att landstingen i Västernorrland och 
Jämtland annonserat att man inlett en gemensam process syftande till region-
bildning. Detta var något som satte press på politikerna i Norr- och Västerbotten 
(Norrländska Socialdemokraten 2011-05-11) och diskussioner mellan politiker i 
de två länen började föras under sommaren 2011 i takt med att äktenskapet 
mellan Västernorrland och Jämtland började ta allt fastare form (Västerbottens-
Kuriren 2011-06-30).  

Under hösten inleddes diskussioner i en arbetsgrupp inom Socialdemokra-
terna i Norr- och Västerbotten (Norrbottens-Kuriren 2011-10-15, 2011-10-22). I 
ett öppet brev adresserat ”till alla politiker i norra Norrland” argumenterade 
ordföranden för landstingsstyrelsen i Norrbotten, tillika Norrstyrelsen, Kent 
Ögren, för att de politiska företrädarna för ”Norrbotten och Västerbotten samt 
kommunerna i norra delen av Västernorrland” måste bilda ”en sammanhållen 
region” (Västerbottens-Kuriren 2011-08-31, Norrbottens-Kuriren 2011-09-05). 
Umeås kommunalråd Lennart Holmlund avfärdade tanken på en sådan 
regionlösning på grund av påstådda samarbetssvårigheter mellan kommunerna 
och landstinget i Norrbotten (Sundsvalls Tidning 2011-10-08).  

Så sent som i oktober 2011 undertecknade Erik Bergkvist, ordförande för 
Region Västerbotten, och Ewa-May Karlsson, vice ordförande, en gemensam 
debattartikel i vilken de argumenterade för en fyrlänslösning (Örnsköldsviks 
Allehanda 2011-10-01, Västerbottens-Kuriren 2011-10-06, Norrländska Social-
demokraten 2011-10-10). Västerbottens Folkblad konstaterade att ”Norrbotten 
friar till Västerbotten men länets S-politiker vill bli ännu större” (Västerbottens 
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Folkblad 2011-11-17). Dessa utspel illustrerar att politiska aktörer i Västerbotten 
fortsatte att driva förslaget om en fyrlänslösning trots de initiativ som tagits och 
de samtal som fördes om bildandet av två regionkommuner (intervju 3). 

Den 17 november 2011 skickade ett antal socialdemokratiska företrädare10 ut 
ett pressmeddelande där de meddelade att de förhöll sig ”positiva till en 
[författarens anmärkning] gemensam region i norr” varpå de inbjöd de andra 
partierna till bildandet av ”en gemensam region bestående av Norrbotten, 
Västerbotten och norra Västernorrland” samtidigt som man meddelade att man 
fortfarande helst ville se en storregion bestående av alla fyra länen varför man 
lämnade ”dörrarna öppna om fler” ville ansluta (Pressmeddelande 2011-11-17, 
Västerbottens-Kuriren 2011-11-17, 2011-11-18). 

Det var dock tydligt redan då att utspelet byggde på ett regionbygge där 
grunden inte var färdigbyggd ännu. I en artikel dagen efter pressmeddelandet 
kommenterade Elisabeth Lassen detta: ”Vi vill gå in i den norra regionen men 
det förutsätter ju att det finns en norra region att gå till” (Örnsköldsviks 
Allehanda 2011-11-17). 

Några dagar efter att Socialdemokraterna bjudit in till diskussioner kring en 
tvålänsregion meddelade Centerpartiet i Västerbotten att man välkomnade och 
anslöt sig till diskussionerna trots att man även fortsättningsvis ville se en region 
bestående av de fyra nordligaste länen (Västerbottens Folkblad 2011-11-19).  

Ganska snart kom dock tecken på att Socialdemokraterna i Västerbotten 
förhöll sig något avvaktande i frågan. Vid ett landstingsfullmäktige i slutet av 
november 2011 ställde centerpartisten Olle Edblom en fråga till landstingsrådet 
Peter Olofsson huruvida Socialdemokraterna var beredda att ta initiativ till en ny 
regionansökan. Svaret var att Olofsson ville ha tydligt besked från regeringen för 
att det skulle vara motiverat att lägga ner resurser på en ny ansökan som 
riskerade att avslås. Olofsson meddelade att han var positivt inställd till över-
läggningarna med Norrbotten men att han inte var beredd att lämna besked i 
fråga om en ny ansökan (Västerbottens-Kuriren 2011-12-01).  

I ett pressmeddelande11 i december 2011 meddelades att ”en bred majoritet 
bland de politiska partierna i Västerbottens och Norrbottens län samt Örn-
sköldsvik och Sollefteå kommuner förklarat sig positiva till att bilda en 
gemensam region” men initiativtagarna till utspelet ville avvakta till dess man 
fått besked om ambitionerna var realistiska (VLL hemsida 2011-12-21). Därför 
bjöd man in till ett möte med regeringens utredare Mats Sjöstrand under januari 
2012 för att få svar på frågan om huruvida en fortsatt process vore mödan värd. 
Det kan noteras att bland dem som stod bakom pressmeddelandet fanns inte 
någon representant från Sollefteå kommun och inte heller någon representant 
från någon kommun i Norrbotten. 

                                                                 
10 Undertecknade gjorde partidistriktens ordförande i Norr- och Västerbotten, Lilly Bäcklund och Karin 
Åström, landtingsrådet i Norrbottens läns landsting, Kent Ögren, och i Västerbottens läns landsting, Peter 
Olofsson, kommunalrådet i Örnsköldsvik Elvy Söderström, och i Sollefteå Elisabeth Lassen, 
arbetarkommunens ordförande i Örnsköldsvik, Leif Lindholm, och i Sollefteå Gunder Lidén samt ordförande i 
Region Västerbotten Erik Bergkvist. 
11 Undertecknade gjorde Erik Bergkvist, regionråd Region Västerbotten och ledamot i landstingsstyrelsen i 
Västerbotten, Glenn Nordlund, kommunalråd i Örnsköldsvik, Kent Ögren, landstingsråd i Norrbotten samt 
Folkpartiets och Centerpartiets gruppledare i Västerbotten, Marianne Normark och Olle Edblom.  
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En kovändning av alliansen i Norrbotten? 

En av de viktiga omständigheter som bidrog till att diskussionerna om en 
regionbildning mellan Norr- och Västerbotten samt norra Västernorrland kom 
igång på allvar, var att allianspartierna i Norrbotten gjorde ett gemensamt utspel 
i lokalpressen som tolkades som en omsvängning i regionfrågan (Örnsköldsviks 
Allehanda 2011-11-17). 

Vid en gemensam presskonferens meddelade Centerpartiet, Folkpartiet och 
Moderaterna i Norrbotten att man var beredda att agera för en gemensam 
regionkommun tillsammans med grannen Västerbotten i söder. De tre grupp-
ledarna i landstinget, Jens Sundström, Mattias Karlsson och Stefan Tornberg 
höll i presskonferensen (Norrbottens-Kuriren 2011-12-14, Norrländska Social-
demokraten 2011-11-16, Västerbottens Folkblad 2011-11-17, Västerbottens-
Kuriren 2011-10-22). De argument som framfördes var framförallt två, dels 
signalerna från regeringens utredare Mats Sjöstrand att antalet län ska minskas 
och att Norrbotten sannolikt inte skulle få kvarstå som ett eget län, vilket skulle 
tala för en sammanslagning av landstingen. Det andra argumentet var de då 
pågående diskussionerna mellan Västernorrland och Jämtland (Norrbottens-
Kuriren 2011-11-17). 

Det visade sig dock att samförståndsandan i den norrbottniska alliansen 
kanske inte var så solid som det först verkat. Mattias Karlsson, som är moderat 
oppositionsråd och gruppledare i Norrbottens läns landsting, mötte mycket hård 
kritik mot utspelet i regionfrågan i det egna partiet och det restes krav på hans 
avgång (Norrländska Socialdemokraten 2011-12-14, Norrbottens-Kuriren 2011-
11-18). Hans företrädare på posten, Bo Hultin, har profilerat sig som en av de 
skarpaste kritikerna mot att Norrbotten ska ingå i någon typ av större 
regionbildning, vilket kan förklara de högljudda reaktionerna från partiorganisa-
tionen.  

I en artikel i Norrbottens-Kuriren några dagar senare hävdade Karlsson först 
att han hade en majoritet av moderaterna i landstingsgruppen bakom sig och att 
de kritiska rösterna tillhörde en liten minoritet (Norrbottens-Kuriren 2011-11-
18). Som svar på kritiken meddelade Karlsson att hans inställning var att 
Norrbotten och Västerbotten bör gå samman i ett landsting om regeringens 
utredare föreslår en sammanslagning av länen men att han var motståndare till 
en gemensam regionkommun (Norrländska Socialdemokraten 2011-12-14, 
Norrbottens-Kuriren 2011-12-13). Från moderaternas länsorganisation meddela-
de man att partiets ståndpunkt i regionfrågan stod fast det vill säga att man sa 
nej till bildandet av regionkommuner (Norrländska Socialdemokraten 2011-11-
04, Norrbottens-Kuriren 2011-12-12, 2011-11-17). 

Inte bara moderaterna tvingades modifiera vad som egentligen sagts under 
den gemensamma presskonferensen. I en debattartikel i Norrbottens-Kuriren 
meddelade Folkpartiet att deras agerande inte var en kursändring utan att man 
öppnat för ”en alternativ lösning”. Givet att den statliga utredaren skulle föreslå 
en sammanslagning av Norrbottens och Västerbottens län menade de folk-
partistiska företrädarna att man kunde tänka sig ”alternativa lösningar i 
regionfrågan” (Lundström, Sundström & Kotavuopio Jatko i Norrbottens-
Kuriren 2011-11-28). 
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Besked i regionfrågan 
I början av januari 2012 lämnade regeringens utredare Mats Sjöstrand en 
rapport med anledning av uppdraget att pröva möjliga indelningsändringar för 
Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands och Jämtlands län. Utredaren fann 
att det alternativ som förhandlats fram mellan landstingen i Västernorrlands och 
Jämtlands län uppfyllde kravet om bestående fördelar för landstingen som 
indelningslagen kräver, fördelar för den regionala utvecklingen, skalfördelar 
inom hälso- och sjukvården och förbättrade möjligheter till samarbete kring 
kollektivtrafiken. Men bedömningen vilade på ett scenario där samtliga 
kommuner skulle ingå i en sådan regionbildning och eftersom Örnsköldsviks och 
Sollefteå kommuner tydligt aviserat att de inte vill tillhöra en sådan region ville 
inte utredaren ta ställning till ansökan. Dessutom hänvisades till det oklara 
beslut som fattats i landstingsfullmäktige i Jämtland som ett problem i 
sammanhanget (Rapport Fi 2009:07/2012/1, VLL hemsida 2012-01-09). 

Regeringens särskilde utredare Mats Sjöstrand ska lämna sitt slutbetänkande 
i december 2012. För att kunna beakta eventuella ansökningar måste lands-
tingen ge besked under våren 2012. Några sådana har emellertid i skrivande 
stund inte inkommit. 

Status quo i Västernorrlands och Jämtlands län… 

Under sista veckan i januari 2012 lämnade så partierna i Västernorrland och 
Jämtland/Härjedalen besked i regionfrågan. Moderaterna har på många sätt 
spelat en avgörande roll i regionfrågan, såväl nationellt som lokalt. I december 
2011 hade ett möte mellan de två styrgrupperna från Västernorrlands och 
Jämtlands läns landsting hållits i Bispgården och redan då kom indikationer på 
att moderaterna i Västernorrland satt ett ”tillfälligt stopp” i regionfrågan 
(Sundsvalls Tidning 2011-12-16, Östersunds-Posten 2012-01-11). 

Måndagen den 23 januari 2012 stod det, som väntat, klart att Moderaterna i 
Västernorrlands län inte längre stod bakom avsiktsförklaringen om att bilda 
region tillsammans med Jämtlands län (Östersunds-Posten 2012-02-24). Det 
moderata landstingsrådet Per Wahlberg, som engagerat sig så hårt i frågan, 
tvingades meddela att majoriteten av landstingsgruppen röstat emot en fortsatt 
process och att länsförbundsstyrelsen inte längre var beredda att gå vidare med 
någon ansökan (Sundsvalls Tidning 2012-01-24, Örnsköldsviks Allehanda 2012-
01-24). En viktig orsak uppgavs vara det tvetydiga beslutet i landstings-
fullmäktige i Jämtland (Länstidningen Östersund 2012-01-24). I samband med 
detta lämnade också Per Wahlberg ordförandeuppdraget i den Regionbered-
ningsgrupp som han lett för Västernorrlands läns räkning och kristdemokraten 
Sverker Ågren ersatte honom på posten (Örnsköldsviks Allehanda 2012-01-27). 
Det stod därmed klart att det inte skulle bli någon ansökan om en Region 
MittSverige eller Region Södra Norrland. I och med detta besked var frågan i 
praktiken avförd från den politiska dagordningen. I en debattartikel beklagade 
ledande företrädare för Folkpartiet i Västernorrland12 − som tidigare uttalat sitt 

                                                                 
12 Björn Hellquist, länsordförande och Ulla Norgren, kommunfullmäktigeledamot i Sundsvall. 
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stöd för en fyrlänsregion − Moderaternas helomvändning i regionfrågan och 
uppmanade dem att tänka om (Sundsvalls Tidning 2012-02-01).  

Samma dag som Moderaterna i Västernorrland meddelade sitt besked, den 23 
januari 2011, höll Centerpartiet i Jämtlands län distriktsstyrelsestämma. Det 
stod då klart att också centern tog avstånd från den klubbade avsiktsförklaringen 
om regionbildning med Västernorrlands län. Distriktsordförande Per Åsling 
meddelade att partiet sträckt ”ut handen till länets partier om att pröva en Jämt-
landsregion” (Östersunds-Posten 2012-01-24). I en debattartikel några dagar 
senare, meddelade Per Åsling och landstingsgruppledaren Marianne Larm-
Svensson att partiet bestämt sig för att förorda att Jämtland borde bilda egen 
regionkommun (Östersunds-Posten 2012-01-28) och att partiet ”bjudit in de 
övriga partierna i länet till samtal och förhandlingar” i frågan (Östersunds-
Posten 2012-01-27). Larm-Svensson uttalade sitt stöd för en region Jämtland i 
en debattartikel i anslutning till besluten i fullmäktige (Länstidningen Östersund 
2012-01-31). Men det bör noteras att hon under den föregående processen gjorde 
sig känd som en förespråkare för en fyrlänsregion (Eriksson 2010). Även 
distriktsordföranden Per Åsling har vid ett tillfälle också uttalat ett personligt 
stöd för en fyrlänslösning (Östersunds-Posten 2010-09-04). 

Socialdemokraterna i Jämtlands län meddelade genom landstingsrådet 
Harriet Jorderud samt genom företrädarna för Regionförbunet, Robert Uitto och 
Anna-Caren Sätherberg, att partiet beslutat sig för ”att avsluta ansöknings-
arbetet” för att istället ”vidareutveckla regionförbundet i Jämtlands län” 
(Länstidningen Östersund 2012-01-24 och 2012-01-26, Östersunds-Posten 2012-
01-27). 

Moderaterna i Jämtlands län hade, som framgått tidigare, agerat mot 
bildandet av en regionkommun med grannlänet. Efter ett möte i Moderaternas 
förbundsstyrelse för Jämtlands län den 30 januari 2012 meddelade moderaterna 
den 1 februari att man beslutat ”söka samarbete med de övriga partierna” till en 
diskussion om en ansökan om att bilda regionkommun av länet (Östersunds-
Posten 2012-02-01). 

… och status quo i Norrbottens och Västerbottens län 

I ett brev till regeringens särskilde utredare Mats Sjöstrand meddelades att ”en 
majoritet av de politiska partierna i Västerbottens och Norrbottens län samt 
Örnsköldsviks samt Sollefteå kommuner är positiva till att bilda en gemensam 
region” (Fi 2009:07/2012/1). Svaret från utredaren var emellertid att det 
krävdes formella ansökningar från respektive landstingsfullmäktige för att en 
prövning om införande av en sådan region 2015, skulle kunna vara aktuell och 
att dessa ansökningar måste vara inlämnade senast i mars månad 2012. 

Torsdag den 19 januari hölls en gemensam träff med företrädare från 
Norrbottens och Västerbottens län, Örnsköldsvik och Sollefteå kommuner samt 
Mats Sjöstrand (intervju 3, Västerbottens-Kuriren 2012-01-14, Västerbottens 
Folkblad 2012-01-20). 

Den 1 februari meddelade Socialdemokraterna i Västerbotten att man efter 
mötet med regeringens utredare inte längre var beredda att arbeta med att ta 
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fram en gemensam ansökan om regionbildning tillsammans med övriga 
intressenter. Som orsak hänvisade partiet till att tidsramarna var för snäva och 
att kostnaderna för att ta fram ett underlag till ansökan skulle vara alltför höga i 
förhållande till chanserna att få ansökan beviljad (Västerbottens-Kuriren 2012-
02-01). 

Det norrbottniska landstingsrådet Kent Ögren beklagade Västerbottenspoliti-
kernas beslut men gjorde samtidigt bedömningen att en region ändå skulle 
kunna genomföras från och med 2015 (Norrländska Socialdemokraten 2012-01-
31). Detta var dock före regeringens utredare Mats Sjöstrand presenterat sin 
delrapport. Den folkpartistiske gruppledaren i landstinget, Jens Sundström, som 
tidigare stått bakom planerna på en regionbildning mellan de två länen och 
kommunerna i söder, meddelade att han inte längre var beredd att arbeta i den 
riktningen med hänvisning till Sjöstrands besked om att kommunerna och 
landstinget måste vara eniga. Moderaterna i Norrbotten hade redan sedan 
tidigare förtydligat att partilinjen, det vill säga att inte ingå i några större 
regionbildningar, stod fast (Norrbottens-Kuriren 2012-01-20). Planerna på en 
regionbildning med Norrbottens och Västerbottens län samt delar av Ånger-
manland hade därmed också gått om intet redan innan de börjat förverkligas på 
allvar. 

Reflektioner 
Det har snart blivit dags att sätta punkt för detta kapitel vars syfte har varit att ge 
en schematisk och kronologisk beskrivning av de centrala politiska händelserna 
och diskussionerna i regionbildningsprocesserna i de fyra nordligaste länen från 
årsskiftet 2009/2010 fram till årsskiftet 2011/2012. Men innan det låter sig 
göras ska några centrala aspekter av processerna diskuteras och problematiseras.  

En första reflektion är att regionbildningsdiskussionerna i de fyra nordligaste 
länen under de senaste två åren varit en process som gått i skov. Under långa 
perioder förefaller det ha rått mer eller mindre stiltje men så har ett fönster 
öppnats varpå korsdrag uppstått under några intensiva dagar eller veckor. I detta 
korsdrag har diskussioner pågått och olika åsikter i regionbildningsfrågan har 
ventilerats i den allmänna debatten. Tidpunkten för dessa perioder har till stor 
del sammanfallit med att staten på olika sätt gjort olika inspel i processen, såsom 
exempelvis skedde när regeringens utredare fick tilläggsdirektivet att också 
beakta regiondiskussionerna. 

Den nationella processen och underifrånperspektivet 

Trots att den här studien fokuserar på de politiska processerna i de fyra 
nordligaste landstingen, är det svårt att bortse från den nationella nivån efter-
som de två nivåerna är beroende av, och samverkar med varandra. Det går inte 
att beskriva de politiska processerna kring regionbildningsförsöken utan att ta 
hänsyn till regeringens och de nationella insitutionernas agerande i region-
frågan. 
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En ton som Ansvarskommittén slog an var underifrånperspektivet, att de 
framtida regionerna skulle växa fram som resultat av processer, förhandlingar 
och samarbeten på den regionala nivån. Den parlamentariska utredningen 
grundlade perspektivet och Moderaterna har, som majoritetsparti i regeringen, i 
kraft av sin ovilja att hantera frågan, valt att förvalta denna utgångspunkt. I och 
med Mats Sjöstrands tilläggsuppdrag tydliggjordes också att regeringen skulle 
lägga stor vikt vid regionalt och politiskt samförstånd vid en prövning om 
inrättandet av nya regionkommuner. 

En av de intervjuade politikerna beskriver underifrånperspektivet på följande, 
mycket målande sätt: 

Regionfrågan är en sådan fråga där vi inte kommer att med ett underifrån-
perspektiv kunna bli eniga. Vi har haft den här indelningen i trehundra år och 
ska vi lösa det här underifrån, bli överens inom kommunledningar, mellan 
partier, landsting, ja då kan vi hålla på i trehundra år till. Det kommer alltid 
att finnas något parti, någon gruppering, nåt landstingsråd eller kommunal-
råd eller oppositionsråd som tycker motsatsen. (…) och jag tror att på nåt sätt 
blir det fel när det är den som vill minst som får bestämma (intervju 2).  

Det politiska spel i vilket landsting, kommuner och partier ska försöka kompro-
missa och enas – såväl internt som mellan varandra – har hitintills varit fruktlöst 
eftersom uppfattningarna i regionfrågan går på tvärs över både partier och 
geografiska gränser. Ansatsen − att nå bred politisk enighet bakom planerna på 
regionbildning − kan tyckas lovvärd men har visat sig vara problematisk efter-
som det är svårt att nå långsiktiga förhandlingslösningar som alla parter kan 
acceptera. Det paradoxala är att regionala politiska företrädare ömsom hotat 
varandra med att staten kommer att ta tillbaka initiativet om parterna inte lyckas 
enas, ömsom hoppats att staten ska ta över ansvaret för framtidens karta 
eftersom det visat sig vara så svårt att finna hållbara, breda överenskommelser. 

Samtidigt kan det naturligtvis ifrågasättas om det finns något alternativ till 
underifrånperspektivet. Borde staten ta initiativet och förändra den geografiska 
och kompetensmässiga indelningen på egen hand? Något som de regionala 
aktörerna i de fyra nordligaste länen efterfrågat är dock tydligare direktiv från 
statens sida om vilka kriterier som ska vara vägledande för processerna.  

Svårigheten och utmaningarna för de politiska företrädare som försökt 
förhandla fram regionförstoringar av något slag ligger i alternativ som både 
partikollegor, politiska motståndare, landsting och kommuner kan godta sam-
tidigt som väljarna och hemmaopinion ska acceptera lösningen. Det försvåras av 
att regionfrågan är en diskussion som ofta väcker känslomässiga argument till 
liv. När regionfrågan landar i den offentliga debatten och hos opinionsbildare är 
det inte enbart en fråga om administrativa indelningar för styrning av hälso- och 
sjukvård och regionala tillväxtfrågor utan en mycket större fråga om framtid, 
identitet och tillhörighet. Rationaliteten i detta kan naturligtvis ifrågasättas och 
problematiseras, men argumenten bottnar många gånger i en rädsla att bli 
förlorare i en framtida region. 
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Regionbildningsprocesserna version 2.0 

Hur alternativet med en regionbildning mellan landstingen i Västernorrlands 
och Jämtlands län hamnade på dagordningen är intressant. Det var på sätt och 
vis ett nygammalt alternativ. För många av dem som engagerade sig i arbetet för 
en Region MittSverige var en tvålänslösning med öppenhet mot grannkommuner 
i söder och norr ett förstahandsalternativ som dock föll på att enskilda kommu-
ner och politiker hade en annan uppfattning. I den förra regionbildningsvevan 
fanns också ett alternativ med en fyrlänsregion med övergripande ansvar i vissa 
frågor och två regioner med visst självbestämmande varav Västernorrland-
Jämtland utgjorde den ena (Eriksson 2009).  

Den föregående regionbildningsprocessen som så småningom ledde fram till 
två ansökningar torde ha varit en kännbar process för såväl kommunerna som 
partierna i Västernorrland eftersom den planerade gränsen kom att dras genom 
länet. Delningen gjorde att kommunerna – bokstavligt talat – tvingades välja 
sida om bäcken. Timrå och framförallt kommunens kommunalråd, argumente-
rade för en fyrlänslösning medan Sundsvall i söder valde att ta ställning för 
Region MittSverige. Timrås positionering försatte Härnösand i en märklig 
situation eftersom ställningstagandet effektivt stängde geografin söderut och 
begränsade Härnösands valmöjligheter. Också relationen mellan de två ideella 
föreningarna Norrstyrelsen och Mittstyrelsen var bitvis ansträngda eftersom 
deras företrädare hade så olika syn på det önskvärda slutresultatet av en 
regionaliseringsprocess. När den förra antologin skrevs pågick bland annat en 
diskussion om huruvida Mittstyrelsen hade rätt till ekonomisk ersättning från 
Landstinget i Västernorrland.  

Trots delvis ogynsamma förutsättningar satte representanter för de två 
landstingen sig ned vid förhandlingsbordet för förnyade diskussioner om region-
bildning. Valet 2010 hade sannolikt en helt avgörande betydelse i sammanhanget 
eftersom det innebar att nya personer tillkom i processen medan andra lämnade 
sina poster och/eller politiken. I Landstinget Västernorrland skiftade majoritets-
förhållandena vilket innebar en ny majoritet vid makten och ett nytt landstings-
råd som inte hade samma regionbagage som sina socialdemokratiska före-
gångare. Att det var nya personer i landstingsledningen var sannolikt väsentligt 
för att kontakter och diskussioner kunde upprättas med företrädare för Jämt-
lands län. 

De pågående aktiviteterna i regionfrågan i Västernorrlands och Jämtlands län 
och de långtgående planerna på en region mellan dessa hade i sin tur sannolikt 
mycket stor betydelse för att Socialdemokraterna i Norr- och Västerbottens län, 
tillsammans med företrädare från Örnsköldsviks och Sollefteå kommuner, tog 
initiativ till samtal om regionbildning. När arbetet för en region i södra Norrland 
offentliggjordes i maj 2011 handlade mycket av diskussionen om regionbildning i 
Västerbottens län fortfarande om en fyralänslösning. Många av dem som 
engagerade sig i Norrstyelsen och som drev regionfrågan med den som plattform 
var förespråkare av en fyrlänslösning och uppfattade den region som tidigare 
framförhandlats som ett andrahandsalternativ, en kompromiss. Men trots detta 
kan det ifrågasättas hur pass realistiska kraven från Västerbottens landstings-
förträdare var i frågan. Ställningstagandet handlade sannolikt främst om 
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symbolpolitik. När landstingen i Västernorrlands och Jämtlans län annonserade 
sina planer skapade det press på landstingen i Norrbottens och Västerbottens län 
att agera. 

En förskjutning av arenor ... 

I det här kapitlet beskrivs hur den ideella föreningen Norrstyrelsen kom att 
läggas i malpåse och processen som ledde fram till det. Denna drevs främst av 
socialdemokrater, men också av moderater, i landstinget i Västerbotten. 
Föreningen fortlevde på papper men en viktig konsekvens av att verksamheten 
upphörde var att regiondiskussionerna och beredningsarbetet förflyttades till 
andra arenor. Eftersom det inte fanns några nya, formaliserade sådana, skedde 
sannolikt samtalen i informella sammanhang som det var svårare att få insyn i. 
En stor del av förarbetet och diskussionerna i regionbildningsprocesserna har 
ägt rum i interna partiarenor och så har det – med nödvändighet varit – under 
hela regionresan eftersom partierna ägt processen. Stora delar av berednings-
arbetet har med andra ord skett i rum där det breda lagret av medborgare saknar 
insyn och betydelsen av Norrstyrelsens avvecklade verksamhet ska därför inte 
överdrivas. Men det icke-formaliserade draget i beslutsprocesserna förstärktes 
sannolikt när Norrstyrelsen försvann som forum. Mittstyrelsen har fortsatt att 
existera på papperet men föreningen har, enligt uppgifter på hemsidan 
(www.jll.se, för fullständig webbadress se referenslista), inte haft något 
sammanträde på närmare två år. Det innebär att diskussonerna även här har 
kanaliserats i andra forum. Samtalen mellan Jämtlands läns landsting och 
Västernorrlands läns landsting har förts mellan de förhandlingsgrupper som 
utsetts av respektive landsting. Men inte heller dessa samtal har varit 
transparenta för allmänheten.  

Om de enskilda politiska partierna allt mer framstått som ägare av frågan i 
Norr- och Västerbotten, så framstår det istället som att frågan ägts av lands-
tingsledningarna i Västernorrland- och Jämtland, även om de också naturligtvis 
involverat kommuner och partier i de diskussionerna. 

… och viss förändring av aktörer 

De föregående regionbildningsprocesserna ägdes huvudsakligen av Socialdemo-
kraterna som det största partiet i samtliga fyra landsting. I Norr- och Väster-
botten samt Jämtland har det inte skett någon avgörande förändring på den 
punkten. Efter maktskiftet i Västernorrland klev Moderaterna in som central 
aktör som drev frågan för landstingets räkning. 

Regeringens direktiv till utredaren Mats Sjöstrand har emellertid betonat att 
aktörerna i såväl landsting som kommuner som partier bör vara överens för att 
utredningen ska kunna ta ställning till eventuella indelningsändringar. Det 
innebär att det inte räcker med att Socialdemokraterna kan ena sig över läns-
gränserna utan det krävs att alla partier är någorlunda överens både inom och 
mellan länen. Moderaterna har därmed flyttat fram sina positioner i frågan, och 
då ofta som en kritisk röst.  
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I Norr- och Västerbotten är det ungefär samma uppsättning av aktörer som varit 
engagerade i regiondiskussionerna denna gång som i den förra vändan. I 
Norrbotten är det framförallt landstingsrådet Kent Ögren från Socialdemo-
kraterna som har varit en av de mest aktiva och drivande. Moderaterna i 
Norrbotten bytte gruppledare i landstinget, från Bo Hultin, som profilerat sig 
som stark motståndare till alla typer av regionförstoringar, till Mattias Karlsson 
som förefaller ha en delvis avvikande syn på regionalisering. 

Västerbotten utmärkte sig i den föregående processen eftersom de politiska 
konflikterna som uppstod i andra län, till stor uteblev här. De mest framträdande 
representanterna för Norrstyrelsen kom från andra län och landstinget i 
Västerbotten saknade också representation i Norrstyrelsens presidium (Eriksson 
2009). Under denna process profilerade sig alla sju partier i landstinget genom 
att inbjuda till förnyade samtal om en fyrlänsregion. Lite förenklat kan man säga 
att landstinget i Västerbotten gick från att vara ganska passiv (som kollektiv) 
aktör i den förra regionbildningsvändan till att försöka ta kommandot och driva 
på utvecklingen mot en fyrslänslösning. Vid valet 2010 behöll Socialdemo-
kraterna sin dominerande ställning i landstinget men partiet gjorde förändringar 
i sitt persongalleri. Det var dock inte det nytillträdda landstingsrået Peter 
Olofsson som tog över taktpinnen utan Erik Bergqvist, som har lång erfarenhet i 
regionbildningssammanhang, har fortsatt att vara centralfigur. 

I Västernorrland innebar maktskiftet vid valet 2010 en helt ny landstings-
ledning. Tidigare var det Socialdemokraterna i landstinget och framförallt 
dåvarande landstingsrådet Ewa Söderström som drev frågan om regionbildning. 
Nu togs ledartröjan över av moderaten Per Wahlberg som kommit att engagera 
sig starkt i frågan om en region mellan Västernorrland och Jämtlands län. 

I Jämtlands län behöll Socialdemokraterna sin majoritetsposition i landsting-
et efter valet 2010 men persongalleriet i ledningen förändrades. Harriet 
Jorderud är sedan valet 2010 landstingsråd då hon efterträdde Robert Uitto på 
posten. Uitto har varit en av centralgestalterna i regionbildningsprocesserna 
under hela regionresan, först som landstingsråd och ordförande för Mittstyrel-
sen och sedan som regionråd (och landstingspolitiker) i Regionförbundet 
Jämtland. 

Varför blev det en tumme? 

En viktig anledning till att några regioner inte har bildats ännu är att det finns 
olika uppfattningar i frågan om vad som är en lämplig geografi, vilket i sin tur 
faller tillbaka på vilka värden som prioriteras till förmån för andra värden. Dessa 
skilda uppfattningar finns inom alla partier, mellan partiföreträdare inom 
samma parti i olika län, inom och mellan kommuner, inom och mellan landsting 
samt mellan landsting och kommuner. Inte minst finns det olika uppfattningar 
bland medborgare och i den politiska eliten i regionfrågan. Betoningen på 
underifrånperspektivet och den moderatledda regeringens krav på bred politisk 
enighet och samförstånd har förstärkt bilden av splittring. 

I kapitel tre i den här antologin studeras medborgarnas inställning till 
regionalisering och det framkommer att en klar majoritet motstätter sig större 
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regioner. Med ett sådant utgångsläge är det svårt för de politiska företrädarna att 
driva frågan. Administrativa indelningsändringar väcker starka känslor. Det är 
sannolikt inte någon slump att regionfrågan var mer eller mindre frånvarande 
från den politiska dagordningen inför valet 2010. Undantaget var möjligen 
Norrbotten där regionfrågan varit levande under lång tid och det kan noteras att 
Kristdemokraterna, som var det parti som tydligast drev frågan om en fyrläns-
lösning, förlorade sina mandat i landstingsfullmäktige. 

Genomgången av länstidningar i de fyra nordligaste länen har primärt gjorts 
för att sammanställa en bild av regiondiskussionerna, men i det arbetet har 
också intressanta skillnader i medias rapportering av frågan uppdagats. Efter-
som någon systematisk analys inte gjorts ska skillnaderna i rapportering inte 
överrivas men några tentativa observationer och slutsatser kan ändå göras. 
Omfattningen av och bevakningen av regionfrågan på nyhetssidesplats varierar 
kraftigt i omfattning mellan länen. Mest omfattande är rapporteringen i tidning-
arna i Västernorrlands och Jämtlands län, något mindre extensiv i Norrbottens 
län och minst i Västerbottens län.  

Ledarskribenter i framförallt Norrbottens-Kuriren har under den studerade 
perioden bedrivit stark opinionsbilding mot all form av regionförstoring. Tonen 
är många gånger mycket kritisk och formuleringarna bitvis skarpa. I Väster-
botten har frågan endast berörts ett fåtal gånger på ledarplats och då utifrån ett 
mer allmänt problematiserande perspektiv. I Örnsköldsviks Allehanda förefaller 
ledarskribenterna ofta försvara en fyrlänslösning och polemisera mot alla försök 
som skulle hindra Örnsköldsvik från att tillhöra samma region som Umeå. 
Ledarsidorna i Jämtlands län är också genomgående mycket kritiska till region-
bildningen och processerna kring denna. Men i Länstidningen Östersund och 
Östersunds-Posten är det inte primärt ledarsidorna, utan debattsidorna, som är 
mest intressanta. Vissa dagar under intensiva perioder har hela debattsidan 
upptagits av inlägg i regiondebatten. Det är inte bara kritiska röster från den så 
kallade allmänheten som hörs här utan också många politiker. Det verkar som 
att den kritiska opinionen har ”tvingat ut” politikerna på debattsidorna på ett 
sätt som saknar motsvarighet i de andra länen och länstidningarna. De politiska 
aktörerna som drivit frågan har vid ett flertal tillfällen tvingats försvara sin 
hållning på debattsidan. 

Det är också intressant att verklighetsbeskrivningarna om orsakerna till att 
den planerade sammanläggningen av Västernorrlands och Jämtlands län skiljer 
sig åt beroende på vem man frågar. I tidningarna i Västernorrland utmålas 
Centerpartiet i Jämtlands län ofta som ansvariga eftersom de la de tilläggs-
yrkanden som satte frågetecken bakom landstingets inriktningsbeslut, men 
också på Socialdemokraterna som ingått en överenskommelse med Centerpartiet 
om att acceptera tilläggen. I Jämtlands län utmålas istället Moderaterna i 
Västernorrland som ansvariga på grund av deras kursändring och beslutet att ta 
steget ut ur processen, men också splittringen mellan kommunerna i norra och 
södra Västernorrlands län, anges som en viktig orsak. 
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Avslutningsvis…  

kan det konstateras att vi vet lika lite om den framtida regionala indelningen av 
norra Sverige i dagsläget, som 2007 när regionbildningprocesserna på allvar 
hamnade på den politiska dagordningen. De politiska processer som har 
omgärdat frågan har varit mycket intressanta och dynamiska men i termer av 
utfall så är framtiden fortfarande oklar. Det känns därför symboliskt riktigt att 
avsluta kapitlet och den här etappen av regionstudien med ett frågetecken och en 
fras från filmens värld:  
 
To be continued…? 
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