l,

Landstinget
J

REMISSVAR

DALARNA

Landstingsstyrelsen

Central förvaltning
Ledningsenheten

Datum2018—05—28

Sida 1 (3)
Dnr LD18/O1316
Uppdnr1980

Svar på remiss från Finansdepartementet;
Myndighetsgemensam
indelning
- samverkan
nivå Fi/2018IO966/K

på regional

Landstinget
Dalarna har fått den statliga Indelningskommitténs
slutbetänkande
på remiss. Landstingsstyrelsen
har 2018—05—28 beslutat
avge sitt yttrande i enlighet med denna skrivelse.
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Sammanfattning
Landstinget
Dalarna stödjer indelningskommitténs
förslag om region som en
enhetlig benämning för kommuner på regional nivå. Detta överensstämmer
för Dalarna med landstingsfullmåktiges
inriktningsbeslut
hösten 2017 liksom
landstingets
beslut i april 2018 om namn och visuell identitet för den nya
regionen i Dalarna samt med tidigare remissvar.
Landstinget
stödjer också kommitténs förslag om en enhetlig, av regeringen
fastställd, geografisk
regionindelning
av statliga myndigheter
som
överensstämmer
de sex sjukvårdsregionerna.
Härav följer att landstinget
avvisar kommitténs två alternativa förslag med att i stället ha en indelning

enligt polisregionerna

samt det med en från vår sjukvårdsregion

indelning för Värmlands
del. Landstinget
vill också
myndigheter
som ska ges samma regionindelning.

Beteckning

för kommuner

på regional

avvikande

utöka listan av

nivå

Landstinget delar kommitténs bedömning att Sverige nu ska övergå till en
enhetlig benämning
på den politiska regionala nivån. En förändring som
dels följer det samtliga 14 nuvarande regioner redan anammat men också
den som samtliga sju som ansökt om regionbildning
från 2019 planerar att
nyttja. En generell förändring som också innebär förändringar
i vallagen till
att benämna det regionala allmänna valet som val av regionfullmåktige.
Med
det regeringsförslag
som nu ska behandlas av riksdagen ijuni månad
uppnås ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar
där detta i hela landet

tilldelas landstingen som med kommitténs förslag även formellt benämns
region från 2020.
Myndighetsgemensam
Landstinget

Dalarna

regionindelning
instämmer

i kommitténs

bärande

tanke att det finns ett

stort behov av att återsamla staten på regional nivå. Det är viktigt för staten
men också för regionerna och kommunerna
samverkan
med staten i olika frågor.
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Landstinget anser att myndigheter som ska ges en gemensam
regionindelning är de som har en strategisk och främjande funktion med
betydelse för den regionala nivån och inte minst det regionala
utvecklingsansvaret. För att uppnå detta fullt ut anser landstinget att listan
över myndigheter vars regionindelning ska samordnas ska utökas med
Försäkringskassan, Skogsstyrelsen och Lantmäteriet. Försäkringskassan
var en av de tre myndigheter som landsting och regionförbund i enkätsvaren
till kommittén såg som mest relevanta för en ny indelning och motiven för
det är fortsatt mycket starka. Landstinget ser det också som en självklarhet
att regionindelningen för myndigheterna sker genom bindande beslut av
regeringen

och inte kvarstår

i myndighetens

egen beslutsrätt.

Utifrån bland annat totalförsvarets möjligheter och dess krav på en
samordning med hälso- och sjukvården är det viktigt att myndigheterna nu
ges samma regionala indelning som sjukvården haft i många år. Detta
måste då gälla generellt om inte besvärande glipor ska uppstå i samverkan.
Landstinget aWisar därför kommitténs alternativförslag att myndigheterna i
Värmland skulle kunna ingå i en regionindelning som inte överensstämmer
med Uppsala och Örebro sjukvårdsregion inom vilken Värmland ingår.
Indelningskommittén
har som ytterligare ett alternativ till en indelning som
följer sjukvårdsregionerna
lyft fram polisregionerna.
Detta trots att man

själva för fram mycket starka skäl mot förslaget som sådant. Landstinget
Dalarna delar fullt ut kommitténs invändningar mot sitt eget alternativförslag
och awisar

det.

Kommittén diskuterar också länsstyrelsens samordning av myndigheterna.
Landstinget noterar att samordning av myndigheterna i det regionala tillväxtarbetet som i tidigare låg på länsstyrelserna inte längre gör så utan det är
en uppgift för den som har det regionala utvecklingsansvaret. Det är också
viktigt att länsstyrelsens samordningsroll staten inte förhindrar den regionala
utvecklingsansvariges direkta kontaktvägar med ansvariga myndigheter.
Fortsatta direkta kontakter och gemensamma insatser både kan och ska
kunna ske med myndigheterna utan onödiga och begränsande omvägar.
Ovrigt
Avslutningsvis vill landstinget Dalarna peka på regeringens liggande förslag
till riksdagen om ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar i Sverige. Ett
sådant

beslut torde kunna öppna för förslagen

ett överväldigande

stöd i dess remissomgång,

i Ansvarskommittén,

som fick

för ytterligare frågor att föra

till den regionalt utvecklingsansvarige.
En överföring av ansvar, prioritering
och beslut till de politiskt styrda regionerna med direktvalda politiskt
förtroendevalda.
Liksom regeringen tidigare fört ansvar från stat till de

regionalt utvecklingsansvariga

inom kompetensförsörjning

med regionala
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kompetensplattformar
kan med fördel fler uppgifter på samma sätt överföras
inorn arbetsmarknads—,
näringslivs— och utbildningspolitikens
områden.
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