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Kommunerna tycker till om att bilda Region Sörmland
Länets kommuner och regionförbundet får nu säga sitt om att bilda Region Sörmland.
Landstinget vill ha in synpunkterna innan en ansökan kan göras hos regeringen tidigast
i sommar.
– Frågan om Landstinget Sörmland ska ansöka om att ta över det regionala
utvecklingsansvaret och bilda Region Sörmland avgörs av de politiska partierna i Sörmland
som under våren träffas för överläggningar, säger Mattias Claesson (C) vice ordförande i
landstingsstyrelsen.
Vid landstingsstyrelsens sammanträde den 28/3 finns ett förslag om att be om kommunernas
och regionförbundets syn på att bilda en region inom länets gränser. Om förslaget går igenom
skickas en remiss till samtliga nio kommuner i länet samt Regionförbundet Sörmland där de
ombeds ta ställning till om de tillstyrker att Landstinget Sörmland ansöker hos regeringen att
få överta det regionala utvecklingsansvaret i länet och bilda Region Sörmland med direktvalt
regionfullmäktige.
Kommunerna och regionförbundet ombeds också ta ställning till om den kommande regionen
även ska bli länets regionala kollektivtrafikmyndighet.
– Med Region Sörmland får vi ett direktvalt regionfullmäktige med egen beskattningsrätt och
ett tydligt ansvar för regional utveckling och tillväxt. Med ett tydligt och starkt ledarskap
kraftsamlar vi hela Sörmland där förutsättningarna för att ta ett helhetsgrepp om regionala
utvecklingsfrågor som idag finns i både landstinget, regionförbundet och Sörmlands
kollektivtrafikmyndighet blir bättre, säger Jan Grönlund, landstingsdirektör.
Genom att bilda Region Sörmland samlas ett stort antal politikområden i en organisation,
samtliga områden angelägna och viktiga för regionens utveckling samt gemensamma välfärd.
Ett politiskt styrt organ istället för tre gör att det blir tydligare för medborgare i kontakten med
politiker och tjänstepersoner.
– Hälso- och sjukvården får dessutom förutsättningar att fungera som drivkraft för regional
utveckling vilket ger en tydligare koppling till ett bredare regionalt uppdrag, på så sätts stärks
sambanden mellan välfärd och tillväxt, säger Jan Grönlund.
Ett eventuellt beslut om att ansöka hos regeringen att få bilda region från den 1 januari 2019
fattas av landstingsfullmäktige den 26/9 2017.
För mer information, kontakta:
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