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

Det finns olika uppfattningar om vad som driver fram eventuella regionbildningar 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. Frågan om en regions
storlek för att hantera utvecklingsfrågor är både en demokratisk fråga och en ekonomisk-geografisk
fråga.
Indelningskommittén överlämnade i juni ett förslag om att bilda tre nya län som också blir nya
regioner/landsting. De nya län som föreslås är Norrlands län, Svealands län och Västra Götalands
län och ska gälla från 1/1 2019. Utredningsarbetet fortsätter med inriktning på ytterligare förslag
om nya regionbildningar att genomföras från 1/1 2023.
I den europeiska ekonomisk-geografiska forskningen har begreppet ”cityregion” fått allt större
uppmärksamhet. 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.
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 olika former av beroenden. Vad betyder regionalisering för dessa orter?

Medverkande:
Kent Johansson, Indelningskommittén
Ek dr Lina Bjerke, Jönköpings Internationella Handelshögskola
Docent Lennart Nilsson, SOM-institutet, Göteborgs universitet
Professor Joakim Nergelius, Örebro universitet
Bitr Professor Lars Niklasson, Linköpings universitet
Docent Malin Stegmann McCallion, Karlstads universitet
Per Sandgren, Arena för Tillväxt
Professor Charlie Karlsson, Göteborg
Konferensen genomförs med stöd av Region Örebro län och Örebro kommun.

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

Program
12 oktober
09.00
09.15
09.30

Välkomna. Marie-Louise Forsberg-Fransson, Regionstyrelsens ordförande, Region
Örebro län.
Regionerna och den svenska flernivådemokratin. Docent Lennart Nilsson,
SOM-institutet, Göteborgs universitet.
Ny regional samhällsorganisation – Indelningskommitténs fortsatta arbete.
Kent Johansson, Indelningskommittén.

10.30

Fika

10.50

Regioners rättsliga status och möjligheter. Professor Joakim Nergelius, Örebro universitet.
Regionernas Europa en svunnen diskussion? Docent Malin Mc Callion, Karlstads 		
universitet.
Är regionen svar på kommunernas problem? Biträdande professor Lars Niklasson,
Linköpings universitet.

11.00
11.30

12.00-13.00

Gemensam lunch

13.15- 13.45

Successful city regions in Sweden – what about the non-metropolitan ’rest’?
Dependency or region-based agency? Associate Professor Tassilo Herrschel, West-		
minister University London.
Regional utveckling i den nya ekonomiska geografin. Professor Charlie Karlsson.
Staden och landsbygden och de ungas rörelsemönster. Ek dr Lina Bjerke, 			
Jönköpings Internationella Handelshögskola.

13.45-14.15
14.15-14.45

15.00-15.30

Fika

15.30-16.00
16.00-16.30
16.30

Sveriges nya geografi 2016 – Arena för Tillväxt. Per Sandgren, Arena för tillväxt.
Konkluderande samtal under ledning av Magnus Persson, Region Örebro Län.
Avslutningsord, representant från Örebro kommun.

KONFERENSANLÄGGNING
Sessionssalen, Rådhuset [länk], nära Drottninggatan på Stortorget i Örebro.

Anmälan

Deltagande inkl kaffe och lunch kostar 1.800 kr ex moms.
Maxantal deltagare 40. Sista anmälningsdag 30 september.
Anmälan görs on-line här [länk] (https://sv.surveymonkey.com/r/JBRSRQN)

