
 

 

 KALLELSE 

 Datum  

 2016-09-28  

Kommunstyrelsen 
 

 

Ledamöter Ersättare 

Carina Lund (M), Ordförande 

Liselotte Grahn Elg (M), 1:e vice ordförande 

Leif Zetterberg (C) 

Christian Nordberg (MP) 

Håkan Welin (L) 

Fred Rydberg (KD) 

Agneta Hägglund (S) 

Lars-Göran Bromander (S) 

Eva Staake (S) 

Fredrik Anderstedt (S) 

Werner Schubert (S) 

Michael Rubbestad (SD) 

Owe Fröjd (Båp) 

Tommy Rosenkvist (M) 

Christer Staaf (C) 

Sabine Noresson (MP) 

Bengt Björkman (SD) 

Leif Lindqvist (V) 

Helene Cranser (S) 

Johan Tolinsson (S) 

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 

Tid Tisdagen den 4 oktober 2016, kl. 18:00 

Plats Skoklosterrummet, Kommunhuset, Bålsta 

 

Ärenden 

1.  
Mötets öppnande 

– Närvarokontroll 

– Val av justerare 

– Fastställande av dagordning 

 

2.  
Remiss: Regional indelning - tre nya län (SOU 2016:48) 

Dnr 2016/00443  

 

 

   

Carina Lund 

Ordförande 

 Johan Utter 

Sekreterare 

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-09-29 KS 2016/00443 nr 69987 

 
Kommunstyrelsens kansli 
Sara Widströmer, Nämndsekreterare/administratör 
0171-525 61 
sara.widstromer@habo.se 

 

Remiss: Regional indelning - tre nya län (SOU 2016:48) 

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen yttrar sig över remissen i enlighet med förvaltningens 

förslag.    

 

Sammanfattning 

Indelningskommittén har skickat Regional indelning – tre nya län (SOU 

2016:48) på remiss. Betänkandet innehåller förslag på att bilda tre nya län, 

och motsvarande landsting. Håbo kommun tillhör enligt delbetänkandet 

Svealands län som omfatats av Dalarnas, Gävleborgs, Södermanlands, 

Uppsalas, Västmanlands och Örebro län.  

Håbo kommun utgör remissinstans och har givits tillfälle att yttra sig på 

delbetänkandet. Remissvaren ska vara Finansdepartementet tillhanda senast 

den 6 oktober 2016. 

Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram förslag till yttrande, vilket 

redovisas i dokumentet Yttrande Regional indelning – tre nya län, med 

nummer 69926.    

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inte aktuellt. 

Uppföljning 

Inte aktuellt. 

Beslutsunderlag 

– Yttrande Regional indelning – tre nya län, KS 2016/00443 nr 69926 

– Remiss: Regional indelning – tre nya län (SOU 2016:48)   

__________ 

Beslut skickas till 

Finansdepartementet 

Kommundirektör 

Plan- och utvecklingsavdelningen 

 



 

 YTTRANDE 1(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-09-26 KS 2016/00443 nr 69926 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Per Nordenstam, Kommundirektör 
0171 52 503 
per.nordenstam@habo.se 

 

Yttrande Regional indelning - tre nya län  

Sammanfattning 

Indelningskommittén har skickat Regional indelning – tre nya län (SOU 

2016:48) på remiss. Betänkandet innehåller förslag på att bilda tre nya län, 

och motsvarande landsting. Håbo kommun tillhör enligt delbetänkandet 

Svealands län som omfatats av Dalarnas, Gävleborgs, Södermanlands, 

Uppsalas, Västmanlands och Örebro län.  

Håbo kommun utgör remissinstans och har givits tillfälle att yttra sig på 

delbetänkandet. Remissvaren ska vara Finansdepartementet tillhanda senast 

den 6 oktober 2016. 

Håbo kommun delar kommitténs uppfattning om att större län och landsting 

kan medföra bättre ekonomiska förutsättningar att bedriva regional 

utveckling och att fullgöra uppdragen inom hälso- och sjukvården. 

Majoriteten av kommunens utbyte, bland annat vad gäller arbetsmarknad, 

utbildning och in- och utflyttning sker med Stockholm län. Eventuella 

länsbyten för kommuner hanteras inte inom ramen för Indelningskommittén 

förslag om en ny regional indelning varför ställningstagande vad gäller ett 

eventuellt länsbyte för Håbo kommun inte behöver göras i samband med 

kommitténs rapportering till regeringen.  

Bakgrund 

Regeringen har givit indelningskommittén i uppdrag att föreslå en ny läns- 

och landstingsindelning som innebär att Sverige delas in i färre, men större 

län och landsting. Kommitténs delbetänkande Regional indelning – tre nya 

län (SOU 2016:48) har skickats ut på remiss.  Betänkandet innehåller 

förslag på att bilda tre nya län, och motsvarande landsting. De nya län som 

föreslås är Norrlands län, Svealands län och Västra Götalands län. Håbo 

kommun tillhör enligt delbetänkandet Svealands län som enligt förslaget 

består av Dalarnas, Gävleborgs, Södermanlands, Uppsalas, Västmanlands 

och Örebro län.  

De föreslagna ändringarna i länsindelningen ska träda i kraft den 1 januari 

2018. Den förändrade landstingsindelningen föreslås träda i kraft den 1 

januari 2019. 

Förslaget hanterar en ny läns- och landstingsindelning i Sverige. 

Kommunsammanslagning samt eventuella länsbyten för kommuner hanteras 

inte i delbetänkandet.  



 

 YTTRANDE 2(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-09-26 KS 2016/00443 nr 69926 

 

Håbo kommun utgör remissinstans och har givits tillfälle att yttra sig på 

delbetänkandet. Remissvaren ska vara Finansdepartementet tillhanda senast 

den 6 oktober 2016. 

Synpunkter 

Håbo kommuns inställning till Indelningskommitténs förslag om att bilda ett 

nytt landsting i Svealands län är positivt. Kommunen anser att förslaget kan 

medföra bestående fördelar i enlighet med indelningslagens krav.  

Kommitténs analys konstaterar att sex jämnstarka regioner i landet skapar 

bättre ekonomiska förutsättningar att bedriva regional utveckling och att 

fullgöra uppdragen inom hälso- och sjukvården. Vidare konstateras att 

hälso- och sjukvårdens framtida utmaningar kommer att kunna hanteras på 

ett bättre sätt i större demokratiskt styrda landsting. En kraftsamling av 

resurser kommer att möjliggöra ett strategiskt och systematiskt forsknings- 

och utvecklingsarbete som kommer främja en hållbar tillväxt bättre än vad 

som är möjligt idag. Håbo kommun delar Indelningskommitténs analys.  

Håbo kommuns regionala samband 

Håbo kommun angränsar till Stockholm län. Kommunen har en stark 

koppling till Stockholmsregionen, bland annat tack vare de goda 

transportförbindelser österut som E18, Mälarbanan samt pendeltågstrafiken 

skapar. Majoriteten av kommunens utbyte, vad gäller arbetsmarknad, 

utbildning samt in- och utflyttning sker med Stockholm län.  

Håbo kommun trafikeras av kollektivtrafik från SL och UL, som är 

kollektivtrafikmyndigheter samt del av landstinget i Stockholms respektive 

Uppsala län. Bålsta trafikeras sedan 2001 även av pendeltåg till och från 

Stockholm och pendeltågen avgår med halvtimmestrafik. Majoriteten av de 

kollektiva resorna i kommunen sker med pendeltåget, och utpendling från 

kommunen sker nästan uteslutande till Stockholms län. 

Av kommunens cirka 10 000 förvärvsarbetande invånare pendlar mer än 

hälften, cirka 5 500 stycken, till Stockholm län. Det kan jämföras med 

övriga kommuner i Uppsala län dit cirka 600 av kommunens 

förvärvsarbetande invånare pendlar och Västmanland län dit cirka 100 

invånare pendlar.  

Även vad gäller in- och utflyttning har Håbo kommun en starkare koppling 

till Stockholm län än till Uppsala län. Majoriteten av de som flyttar in till 

kommunen, cirka 70 procent, kommer från Stockholms län. Andelen 

inflyttare som kommer från Uppsala län uppgår till cirka 11 procent. 

Eventuella länsbyten för kommuner hanteras inte inom ramen för 

Indelningskommittén uppdrag om en ny regional indelning. Föreslagen 

förändring i landstingen påverkar inte kommunernas möjlighet att ändra 

länstillhörighet. Ställningstagande vad gäller ett eventuellt länsbyte för 

Håbo kommun behöver därför inte göras i samband med 

Inledningskommitténs rapportering av sitt uppdrag till regeringen.  






















