
Regionfrågan befinner sig sannolikt i ett formativt moment. Även om utgången av 
Indelningskommittén är oklar så talar en del för att det kommer konkreta förslag 
om regionbildningar redan till hösten. 

Det finns olika uppfattningar om vad som driver fram eventuella regionbildnin gar i Sverige. Ett 
skäl som ofta anförs är behovet av att organisera sjukvården i större enheter. Ett annat skäl anses 
vara behovet av en starkare mellannivå för att klara framtidens utmaningar. Detta reser frågor om 
vilka instrument en region har att använda i utvecklingsarbetet. Frågan om en regions storlek för att 
hantera utvecklingsfrågor är både en demokratisk fråga och en ekonomisk-geografisk fråga. I den 
europeiska ekonomisk-geografiska forskningen har begreppet ”cityregion” fått allt större uppmärk-
samhet. De större städerna ses som drivkrafter för innovationer, center för kommunikation och som 
livsstil för den unga urbana befolkningen.

För svensk del kan det exemplifieras med en utveckling till tre så kallade ”cityregioner” 
bestående av Stockholm, Göteborg och Malmö/Köpenhamn. Hösten 2012 genomfördes en 
konferens i Göteborg som berörde detta tema. Slutsatsen var att orter som inte direkt tillhörde 
storstadsområden måste utveckla sina egna strategier,  men också vara påkopplade till centrum.

Örebro är – i likhet med andra mälardalsstäder som Uppsala, Västerås och Eskilstuna – en något 
större stad  i utkanten av den växande cityregionen Stockholm. Det finns redan idag ett beroende 
som sannolikt kommer att öka. Det finns också i området Mälalardalen–Bergslagen ett antal mindre 
städer med ett ökat beroendeförhållande till Stockholm, inte minst som pendlingsområden.

Konferensen kommer att diskutera regionfrågan och den nya ekonomiska geografin med fokus 
på Bergslagen/Mälardalen.

Medverkande bland andra: 

Kent Johansson, Indelningskommittén 
Ek dr Lina Bjerke, Jönköpings Internationella Handelshögskola
Professor Joakim Nergelius, Örebro Universitet
Bitr Professor Lars Niklasson, Linköpings Universitet
Docent Malin Stegmann McCallion, Karlstads Universitet
Katrien Vanhaverbeke, Arena för Tillväxt
Professor Charlie Karlsson, Göteborg

Konferensen genomförs med stöd av Region Örebro län och Örebro kommun
Inbjudan med program skickas ut mot slutet av augusti.

Arrangörer

Forum för regionalisering och lokal självstyrelse, Nättidskriften Alba.nu.
Mer information: pontus.tallberg@outlook.com

Har vi längs den snåriga 
vägen till regionindelning 
äntligen kommit i mål?
Förhandsinformation om
regionkonferens i Örebro 12 oktober


