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Beslut vid regeringssammanträde den 8 juli 2010
Sammanfattning
Utredningen om översyn av statlig regional förvaltning m.m.
(Fi 2009:07) får i tilläggsuppdrag att belysa och klarlägga de
rättsliga förutsättningarna för att Gotlands kommun ska ges
möjlighet att kunna använda sig av beteckningarna regionfullmäktige och regionstyrelse. Utredningen ska vidare lämna
förslag på de författningsändringar som krävs för att göra detta
möjligt. Tilläggsuppdraget ska redovisas senast den 13
december 2010.
Bakgrund
Utredningens nuvarande uppdrag
Utredningen om översyn av statlig regional förvaltning m.m.
har i uppdrag att göra en översyn av den statliga regionala
förvaltningen och bl.a. lämna förslag på hur den statliga
regionala förvaltningen kan bli tydligare, mer samordnad och
ändamålsenlig. Utredningen har även i uppdrag att lämna
förslag på ändrad länsindelning i de fall där en sådan kan bli
aktuell (dir. 2009:62). Utredningen har vidare i uppdrag att
pröva om det är möjligt att finna en gränsdragning som
uppfyller kraven i lagen (1979:411) om ändringar i Sveriges
indelning i kommuner och landsting, dels för Norrbottens,
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Västerbottens, Västernorrlands och Jämtlands läns landsting,
dels för Uppsala, Dalarnas och Gävleborgs läns landsting (dir.
2010:12).
Riksdagens tillkännagivande
I propositionen Regionalt utvecklingsansvar i vissa län (prop.
2009/10:156) föreslogs att den försöksverksamhet som har
pågått enligt lagen (1996:1414) om försöksverksamhet med
ändrad regional ansvarsfördelning i Västra Götalands och Skåne
län görs om till att gälla permanent. Verksamheten ska regleras
genom en ny lag som även omfattar Hallands och Gotlands län.
Lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län,
som träder i kraft den 1 januari 2011, innehåller bestämmelser
om regionalt tillväxtarbete och om länsplaner för regional
transportinfrastruktur. Enligt lagen får Skåne läns landsting,
Hallands läns landsting och Västra Götalands läns landsting
använda beteckningarna regionfullmäktige och regionstyrelse,
utom vid genomförande av val enligt vallagen (2005:837).
I samband med riksdagsbehandlingen av propositionen
uttalade konstitutionsutskottet att övervägande skäl talar för att
också Gotlands kommun bör ges möjlighet att använda
beteckningarna regionfullmäktige och regionstyrelse. Utskottet
föreslog att riksdagen tillkännager för regeringen som sin
mening att regeringen bör återkomma med ett förslag i detta
avseende (bet. 2009/10:KU37). Riksdagen biföll utskottets
förslag till riksdagsbeslut den 3 juni 2010 (rskr. 2009/10:324).
Tilläggsuppdraget
Utredningen ges i uppdrag att belysa och klarlägga de rättsliga
förutsättningarna för att Gotlands kommun ska ges möjlighet att
kunna använda sig av beteckningarna regionfullmäktige och
regionstyrelse. Utredningen ska vidare lämna förslag på de
författningsändringar som krävs för att göra detta möjligt.
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Redovisning av tilläggsuppdraget
Uppdraget ska redovisas senast den 13 december 2010.
(Finansdepartementet)

