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Yttrande - Remiss - Indelningskommitténs betänkande
Myndighetsgemensam indelning – samverkan på regional
nivå (2018:10)
Sammanfattning
Indelningskommitténs slutbetänkande lämnar förslag inom fem områden:
1. Myndighetsgemensam indelning
2. Beteckning och utformning av namn på kommuner på regional nivå
3. Landstingens, kommunernas och befolkningens synpunkter vid ändringar i
landstingindelningen
4. Landstingens samverkansmönster
5. Finansiering av förvaltningsutgifter för det regionala utvecklingsansvaret
Region Gävleborg tillstyrker Indelningskommitténs förslag i nedan
kommenterade delar.
Kommentarer
1. Myndighetsgemensam indelning

Indelningskommittén föreslår att tio myndigheter med återkommande och bred
samverkan ska ha en gemensam geografisk indelning. Dessa myndigheter är
verksamma inom tre huvudområden: krisberedskap och totalförsvar, regional
utveckling samt mottagande av nyanlända. Följande myndigheter föreslås få en
myndighetsgemensam indelning: Arbetsförmedlingen, Försvarsmakten,
Kriminalvården, Migrationsverket, Polismyndigheten, Rådet för Europeiska
socialfonden i Sverige (strukturfondsprogram), Säkerhetspolisen, Tillväxtverket
(strukturfondsprogram), Trafikverket och Åklagarmyndigheten.
Den geografiska indelning som i första hand föreslås överensstämmer med
nuvarande sjukvårdsregioner. För Gävleborgs del innebär det följande geografiska
område: Dalarna, Gävleborg, Södermanland, Värmland, Uppsala, Västmanland,
Örebro.
Ändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2021.
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2. Beteckning och utformning av namn på kommuner på regional nivå

Indelningskommittén föreslår att beteckningen för kommuner på regional nivå
(d.v.s. nuvarande landsting) ska vara region. Fullmäktige i kommuner på regional
nivå ska i kommunallagen, vallagen och annan lagstiftning benämnas
regionfullmäktige. Styrelsen ska benämnas regionstyrelse.
Namnet på den enskilda regionen ska utformas så att ordet Region placeras före
namnet på respektive län och att ordet län ingår i namnet enligt följande modell:
Region Gävleborgs län.
Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.
Region Gävleborg tillstyrker förslaget. Vi ser en fördel med att alla regioners
namn är enhetligt utformade. För egen del skulle Region Gävleborg fungera väl,
men vi ser dock en risk för sammanblandning eller förväxling i län där
länsnamnet är likalydande med en kommun, t ex Uppsala län och Örebro län.
3. Landstingens, kommunernas och befolkningens synpunkter vid ändringar i
landstingindelningen

Indelningskommittén föreslår att när en ändring i landstingsindelningen prövas, så
ska särskild hänsyn tas till önskemål och synpunkter från det eller de landsting
och kommuner som närmast berörs av ändringen. Det ska krävas särskilda skäl för
att besluta om en ändring mot ett berört landstings vilja. Befolkningens
synpunkter ska inhämtas och beaktas, om det inte är uppenbart obehövligt.
Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.
Region Gävleborg tillstyrker förslaget.
4. Landstingens samverkansmönster

Indelningskommittén föreslår att Göteborgs Universitet får i uppdrag att följa och
vart fjärde år lämna en rapport till regeringen som beskriver utvecklingen av
landstingens samverkan.
Region Gävleborg tillstyrker förslaget.
5. Finansiering av förvaltningsutgifter för det regionala utvecklingsansvaret

Indelningskommittén föreslår att de medel som i dag finansierar
förvaltningsutgifterna för det regionala utvecklingsansvaret ska flyttas från
länsstyrelsernas förvaltningsanslag och i stället lämnas direkt till landstingen.
Det regionala utvecklingsansvaret ska finansieras genom statsbidrag som utgår
från utgiftsområde 19, Regional tillväxt.
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Region Gävleborg tillstyrker förslaget. I betänkandet beskrivs alternativen och
konsekvenserna av att finansiera det regionala utvecklingsansvaret antingen
genom statsbidrag under utgiftsområde 19 Regional tillväxt eller genom ett
generellt statsbidrag till kommunsektorn under utgiftsområde 25 Allmänna bidrag
till kommuner. Region Gävleborg vill här understryka de negativa konsekvenser
det skulle innebära att finansiera det regionala utvecklingsansvaret under
utgiftsområde 25, framför allt för norrlandslänen och andra län utanför de
tillväxtstarka storstadslänen. En finansiering under utgiftsområde 19 är
kostnadsneutralt för staten och innebär endast en förenkling av nuvarande
administration för länsstyrelserna.

Regionstyrelsen

Eva Lindberg
Regionstyrelsens ordförande
Johan Färnstrand
Regiondirektör
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