
Skrota landstingen (Ledaren tidningen Expressen 18 mars, 2007) 
Varför var det under så lång tid naturligt att Skåne hörde till Danmark och inte till Sverige? 

En viktig förklaring är  

transportmässig. Innan det fanns tåg, bil och flyg var sjöfarten transportmedlet framför andra. 
Då var det lättare för skåningar att segla över till Danmark än att trassla sig igenom skogarna 
upp till Stockholm. Och det var lättare för danskarna än för svenskarna att kontrollera Skåne. 
Människans rörelsemönster påverkar den politiska geografin. I dag blir de lokala 
arbetsmarknaderna allt större. Människor långpendlar alltmer, rör sig respektlöst över läns- 
och landstingsgränserna. Det ställer nya krav på infrastruktur, vägar, kollektivtrafik och annat. 
Landstingen försöker samarbeta om stora projekt, men det tenderar att gå trögt. En lösning är 
att dela in Sverige i större administrativa enheter. Det är vad Ansvarskommittén, som lade 
fram sitt slutbetänkande i går, vill göra. Mats Svegfors & Co. rekommenderar att Sverige 
delas in i sex till nio "regionkommuner", jättelandsting.  

Det är en förnuftig idé. 

Inte minst skulle det gynna landstingens största ansvarsområde: sjukvården. Den medicinsk-
tekniska utvecklingen ger läkarvetenskapen allt bättre möjligheter att bota och lindra. Men 
den är samtidigt mycket kunskapsintensiv och kostsam. Små landsting har svårt att hålla sig i 
framkant och utmaningarna kommer att accelerera i framtiden. Större politisk-administrativa 
enheter har potential att göra vården i Sverige mer likvärdig, rationell och kostnadseffektiv. 
Samma logik gäller forskning och högre utbildning. Dessa nav i kunskapssamhället kommer 
att kräva allt större resurser för att vara slagkraftiga. Den regionala tillväxten kräver helt 
enkelt större apparater än landstingen. Förutsättningen för att den föreslagna reformen ska 
fungera är emellertid att den genomförs klokt. Utgångspunkten måste vara att dagens 
landsting ska läggas ner. Det duger inte att slå ihop en klase befintliga landsting och lägga en 
ny regionkommunnivå ovanpå de gamla byråkratierna. I stället måste man ta tillfället i akt och 
rensa skrivbordet, kassera den landstingsmässiga logiken och tänka: Vad behöver vår nya 
region? Hur kan den bäst svara mot medborgarnas behov? Hur organiserar vi den på mest 
rationella och kostnadseffektiva sätt?  

 
Anders Björck.  

Här tycks Region 

Skåne ha en del att lära oss. Enligt förslaget kommer regionskommunindelningen att skuggas 
av en länssammanslagning; i framtiden kommer det bara att finnas sex till nio län. Det river 
upp känslor. På landshövding Anders Björck i Uppsala låter det som om ett veritabelt 
Kuwaitkrig hotar om generalerna i Stockholm dristar sig att rita upp "konstgjorda" gränser 
som inte svarar mot folks etniska identiteter. Man måste vara ytterligt konservativ för att 



oroas så. Ty världen förändras, gränser förgår, men uppsaliensare och hallänningar består. 
(Sörmländskt ordstäv av suspekt ursprung 

 


