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Kommunstyrelsen
Nyköpings kommun

Regeringen har tillsatt en utredning med uppdrag att föreslå en ny regional indelning.
Uppdraget skall redovisas senast 30 augusti 2017 med syfte att nya regioner skall kunna
bildas de 1 januari 2019 och senast 2023. De särskilda utredarna som redan inlett sitt arbete
är landshövdingen Barbro Holmberg och tidigare regionrådet Kent Johansson.
SKL (Sveriges kommuner och landsting) har uppmanat regionförbunden skall utse vardera tre
företrädare som skall medverka i kontakter med utredarna och i det fortsatta
förankringsarbetet med indelningsreformen.
Regionförbundet Sörmland har, dels fattat ett inriktningsbeslut gällande det storregionala
samarbetet, dels utsett tre kontaktpersoner att representera vår region. Vi noterar att ingen
av dessa kommer från de södra länsdelarna.
Vid en ytlig betraktelse kan man få intrycket att en ny regional indelning närmast handlar om
administrativa förändringar som inte berör människors vardag, oavsett om man bor på
landet eller i centralorten. Vi hävdar dock en annan uppfattning, nämligen att resultatet
kommer att få en stor och strategisk påverkan på kommunen och de av dess invånare som vi
representerar. Även om arbetet med att skapa färre län och landsting ännu är i ett inledande
skede så vill vi från Kommunbygderådets styrelse anmäla vårt intresse att på olika sätt bli
delaktiga i det beredningsarbete som nu tar sin början.
En förändrad regionindelning måste utgå från den verklighet vi lever och verkar i. Dit hör
tillhörigheten till en homogen arbetsmarknadsregion baserad på naturliga kommunikationer
som dessutom kommer att påverkas och förstärkas av den kommande Ostlänken. Tillgången
till kvalificerad och högspecialiserad sjukvård inom rimliga tidsavstånd och tillgång till högre
utbildning av hög kvalitet är ytterligare faktorer som bör vägas in i ett framtida
ställningstagande. Turistnäringen som är en allt viktigare basnäring är i hög grad beroende
av kommunikation och trafikmässig infrastruktur liksom samverkande kluster. För de boende

på kommunens landsbygd är även synen på en progressiv landsbygdsutveckling av största
vikt.
Med denna skrivelse har vi velat fästa uppmärksamheten på en fråga som vi menar kommer
att få strategisk betydelse för kommunens framtida utveckling. Det är viktigt för den
tredjedel av kommunens invånare som bor och verkar på landsbygden att vi bereds
möjligheter att, redan på ett tidigt skede, medverka i det fortsatta arbetet.
Kommunbygderådet och dess styrelse har rollen att företräda landsbygdens befolkning i
både små som stora frågor.
I den rollen har Kommunbygderådet under de senaste åren fokuserat mycket av sitt arbete
på att fånga upp och kanalisera underifrånperspektivet för att driva utvecklingsfrågor. Det
landsbygdsperspektiv vi representerar kommer att vara betydelsefullt i en kommande
förankringsprocess. De processinstrument vi utvecklat för att driva frågor, engagera invånare
och implementera initiativ är vi beredda att ställa till förfogande.
Den fråga vi nu aktualiserat hör till de större som kommer att påverka förutsättningarna för
såväl enskilda individer som näringslivet, liksom samhällets attraktionskraft för lång tid
framöver.
Det är mot den bakgrunden Kommunbygderådet uppmanar Kommunstyrelsen att snarast
bjuda in olika intressenter till en process där kommunens invånare på ett tidigt stadium kan
medverka till, och bli delaktiga i ett beslut som kommer att ha större betydelse för
kommunens invånare, högre utbildning, vård och näringsliv än kanske någon annan fråga.

