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LOs yttrande över Koncentrationsutredningens 
betänkande Koncentration av länsstyrelse-
verksamhet, Ds 2007:28 
 
LOs sammanfattning 
 
LO är positivt till att staten eftersträvar ökad kvalitet och kostnadseffek-
tivitet i myndighetsutövningen. Vi är dock mycket tveksamma till att det 
sker ett arbete med att koncentrera myndighetsuppgifter till sju huvudorter 
samtidigt som det runt om i Sverige pågår diskussioner för att i Ansvars-
kommitténs anda bygga regionkommuner. Strävan måste vara att region-
kommuner och länsstyrelser får en gemensam indelning samt att region-
kommunernas koppling till regionala förutsättningar blir styrande för denna 
indelning. Det som nu är viktigt är inte tidtabellen utan att vi verkligen 
kommer fram till en regionindelning som fungerar under överskådlig tid. I 
det läget motsätter sig LO att det sker en ”regionindelning” innan före-
trädare för kommuner och län diskuterat klart hur den geografiska in-
delningen av regionkommunerna ska se ut, även om utredningen är beredd 
till anpassning till Ansvarskommitténs förslag. LO avvisar därmed ut-
redningens förslag.  
 
LOs synpunkter 
 
Koncentrationsutredningen har haft till uppdrag att analysera koncentration 
och samordning av länsstyrelsernas kärnverksamhet. Under förutsättning att 
länsstyrelsernas verksamhet var en verksamhet skild från andra delar av 
samhället, kunde utredningens resultat utgöra grund för övervägande om en 
koncentration av vissa myndighetsuppgifter. 
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Utredningens syfte har varit att åstadkomma förändringar som ökar effek-
tiviteten och säkerställer rättsäkerheten. Båda dessa syften är angelägna. 
Bristerna i vissa länsstyrelsers tillsynsverksamhet har under senare tid blivit 
allt mera uppenbara. Rättsäkerheten har varit tveksam. Ett sätt att bli mera 
effektiva och rättssäkra är givetvis att samla mer av samma arbetsuppgifter 
på samma myndighet. Kompetensen ökar och även likformigheten förbättras 
när färre kan hantera mer av samma slag. 
 
Såväl val av kriterier som sakområden förefaller väl avvägda. Samtidigt 
förefaller det som att utredaren inte i alla avseende vägt in närhetsbehovet. 
Flera av sakområdena har onekligen ett behov av kunskap om de lokala 
förutsättningarna, rimliga möjligheter till fältbesök och viss person-
kännedom med lokala intressenter och aktörer. 
 
Utredaren föreslår en koncentration till sju länsstyrelser. I praktiken vill 
utredaren därmed påbörja en förändring som i det något längre perspektivet 
leder till att Sverige indelas i sju län och sju länsstyrelser. Den föreslagna 
indelningen – om den inte samordnas med regionkommunerna – leder till att 
ytterligare en statlig verksamhet har en helt egen geografisk indelning. Det 
är vare sig effektivt, rationellt eller stödjande för den regionala utveck-
lingen.  
 
I det korta perspektivet leder utredningens förslag till att vi får två kategorier 
av länsstyrelser. Det blir sju stycken som förfogare över helheten och 
fjorton som förfogar över en mindre del av verksamheten. Att läsa det som 
en indelning i A- och B-länsstyrelser förefaller inte särskilt långsökt. Att 
förse den sistnämnda kategorin med någon slags kundtjänst som kompen-
sation för att handläggare på alla sakområden inte finns på plats, förefaller 
att vara mer än långsökt. 
 
Landsorganisationen i Sverige 
Stockholm som ovan 
 
 
 
Wanja Lundby-Wedin   Hans Karlsson 


