PM Rotel I (Dnr KS 2018/543)

Myndighetsgemensam indelning – samverkan på
regional nivå (SOU 2018:10)
Remiss från Finansdepartementet
Remisstid den 31 augusti 2018
Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.
Remissen besvaras med hänvisning till vad som sägs i promemorian.

Föredragande borgarrådet Karin Wanngård anför följande.
Ärendet
Indelningskommittén föreslår att myndigheter inom krisberedskap och totalförsvar,
regionalt utvecklingsarbete samt mottagande av nyanlända organiseras i en
gemensam indelning på regional nivå.
Kommitténs förslag är att berörda myndigheter ska följa en gemensam indelning i
sex geografiska områden, med motiveringen att detta är mest resurseffektivt.
Stockholms län bildar en sådan geografisk region tillsammans med Gotlands
kommun. Kommittén föreslår även att beteckningen landsting ändras till region
enligt följande modell; Region Stockholms län. Kommittén har även föreslagit
ändringar om vilken hänsyn som ska tas till berörda aktörers synpunkter vid
ändringar i landstingsindelningen samt att landstingens kommande samverkan
löpande ska följas upp av Göteborgs universitet.
Finansdepartementet har remitterat utredningen till staden för yttrande.
Remissen finns att läsa i sin helhet på Regeringens hemsida.
Beredning
Ärendet har remitterats till Stadsledningskontoret.
Stadsledningskontoret finner förslagen bra och rimliga och framhåller behovet av
regional samordning inom berörda områden.
Mina synpunkter
Det är välkommet att existerande samverkansstrukturer tas i beaktande när en ny
indelning av den statliga myndighetsindelningen föreslås. Det främjar möjligheterna
till samordning av statliga uppgifter på regional nivå med kommuner och landsting.
Som stadsledningskontoret påpekar finns ett behov av en tydligare samordning av
de statliga intressena, särskilt när det gäller civilförsvar och totalberedskap.
Oklarheter gällande ansvarsfördelningen inom dessa områden måste redas ut.
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Jag föreslår att borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar
följande.
Remissen besvaras med hänvisning till vad som sägs i promemorian.

Stockholm den 7 juni 2018
KARIN WANNGÅRD
Bilaga
Remissen – en sammanfattning
Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.
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Remissammanställning
Ärendet
Indelningskommittén föreslår i sitt slutbetänkande att vissa statliga myndigheter
organiseras i en gemensam indelning för att främja samverkan och samordning av
staten på regional nivå, till gagn för medborgare, näringsliv och det civila samhället
liksom för samverkan med kommuner och landsting. Kommittén har därtill
identifierat tre verksamhetsområden som involverar många myndigheter, samt
landsting och kommuner och där behovet av samordnad regional indelning är särskilt
stort, nämligen krisberedskap och totalförsvar, regionalt utvecklingsarbete samt
mottagande av nyanlända. Som en följd därav har en bedömning gjorts att följande
myndigheter har en sådan betydelse för regional samverkan att de ska ha en
samordnad geografisk indelning:
Arbetsförmedlingen
Försvarsmakten
Kriminalvården
Migrationsverket
Polismyndigheten
Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
Tillväxtverket (strukturfondsprogram)
Trafikverket
Säkerhetspolisen
Åklagarmyndigheten
Kommitténs förslag är att berörda myndigheter ska följa en gemensam indelning i
sex geografiska områden. Det stämmer väl överens med det antal områden som de
flesta förvaltningsmyndigheter med regional indelning har i dag och som är det mest
resurseffektiva. Det är det antal som kommittén bedömer innebär minst omställning
för de flesta av de föreslagna myndigheterna. Även existerande samverkansstrukturer
för det kommunala självstyret har varit en utgångspunkt i utredningen. Indelning
överensstämmer därför i huvudsak med de sex sjukvårdsregionerna, med en viss
justering för Halland. Mot bakgrund därav föreslås att berörda myndigheter som
föreslås ska följa en gemensam indelning i sex geografiska områden som omfattar
följande län:
Jämtland, Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland
Dalarna, Gävleborg, Södermanland, Uppsala, Värmland, Västmanland,
Örebro
Gotland, Stockholm
Jönköping, Kalmar, Östergötland
Halland, Västra Götaland
Blekinge, Kronoberg, Skåne.
Kommittén föreslår även att beteckningen landsting ändras till region då allt fler
landsting har valt att övergå till att använda denna beteckning i samband med att de
tagit över det regionala utvecklingsansvaret. Ordet Region placeras före namnet på
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respektive län och ordet län ingår i namnet enligt följande modell: Region
Stockholms län. Beträffande Gotland är dock förslaget att kommunen ska betecknas
Gotlands kommun.
Kommittén har även föreslagit ändringar i indelningslagen om vilken hänsyn som
ska tas till berörda landstings och kommuners samt befolkningens synpunkter vid
ändringar i landstingsindelningen. Kommittén föreslår att det införs en bestämmelse
om att särskild hänsyn ska tas till önskemål och synpunkter från berörda landsting.
På motsvarande sätt ska särskild hänsyn tas till önskemål och synpunkter från den
eller de kommuner som berörs av en ändring i landstingsindelningen, men det ska
inte införas någon bestämmelse om krav på särskilda skäl för att fatta beslut om en
ändring i landstingsindelningen mot en berörd kommuns vilja. Det ska även finnas
möjligheter att lyssna in befolkningens önskemål och synpunkter.
För att staten på en översiktlig nivå ska kunna följa hur landstingens
samverkansarbete utvecklas föreslår kommittén att Göteborgs universitet får i
uppdrag att löpande följa och vart fjärde år lämna en rapport till regeringen som
beskriver utvecklingen av landstingens samverkan.
Den myndighetsgemensamma indelningen föreslås träda i kraft den 1 januari
2021. Den ändrade landstingsbeteckningen och hanteringen av ändringar i indelning i
kommuner och landsting föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.
Beredning
Ärendet har remitterats till Stadsledningskontoret.
Stadsledningskontoret
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 30 maj 2018 har i huvudsak
följande lydelse.
Stadsledningskontoret anser att kommitténs förslag om en återsamling av den statliga
myndighetsindelningen i sex regioner och med hänsyn taget till bland annat existerande
samverkansstrukturer för det kommunala självstyret är bra och rimligt.
En myndighetsgemensam indelning som också tar hänsyn till dagens regionala inledning
främjar möjligheterna till samordning av statliga uppgifter på regional nivå med kommuner
och landsting. Med en gemensam geografisk struktur skapas förutsättningar för att hantera
samordningsbehoven som är stora inom bland annat trafik, arbetsmarknad och regional
utveckling.
I detta sammanhang vill stadsledningskontoret särskilt lyfta vikten av behovet av en
tydligare samordning av de statliga intressena när det gäller civilförsvar och totalberedskap.
Detta område präglas för närvarande av en viss oklarhet avseende ansvarsfördelningen mellan
olika statliga aktörer och vilka uppgifter som dessa aktörer har.
Stadsledningskontoret föreslår att remissen Indelningskommitténs betänkande
Myndighetsgemensam indelning – samverkan på regional nivå anses besvarad med vad som
sägs i detta tjänsteutlåtande.
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