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Indelningskommitténs betänkande Myndighetsgemensam indelning –
samverkan på regional nivå (2018:10)
Ert dnr Fi2018/00966/K

Sammanfattning
Länsstyrelsen tillstyrker förslaget över myndigheter som ska ha en samordnad regional
indelning. Länsstyrelsen avstyrker dock huvudförslaget att dessa ska samordnas i sex
regioner. Länsstyrelsen föreslår istället en indelning enligt kommitténs huvudförslag men
med förändringen att området Mitt delas i två för samtliga föreslagna myndigheter. I
andra hand förespråkas kommitténs alternativa förslag till geografisk indelning, d.v.s. en
region som motsvarar de sju polisregionerna.
I tredje hand förespråkar vi en indelning enligt kommitténs justerade huvudförslag, d.v.s.
att område Mitt delas i två enbart för Polismyndigheten, SÄPO, Kriminalvården,
Åklagarmyndigheten samt även för Försvarsmakten.
Avseende förslagen kring namn på kommuner på regional nivå, landstingens,
kommunernas och befolkningens synpunkter vid ändringar i landstingsindelningen,
landstingens samverkansmönster samt finansiering av förvaltningsutgifter för det
regionala utvecklingsansvaret tillstyrker länsstyrelsen dessa.
Myndighetsgemensam indelning
Länsstyrelsen tillstyrker förslaget över myndigheter som ska ha en samordnad regional
indelning. Länsstyrelsen avstyrker dock huvudförslaget att dessa ska samordnas i sex
regioner.
Det främsta skälet till avstyrkan är de konsekvenser som bedöms följa av indelning i det
område i mitten av Sverige som enligt förslaget skulle omfatta sju län och 80 kommuner.
Förutom att ingen av de föreslagna myndigheterna idag har ett område motsvarande det
som i förslaget omnämns område Mitt riskerar den stora regionen – både till ytan och
befolkningsmässigt – innebära risker för möjligheterna att samverka, inte minst med den
kommunala nivån. Riskerna är särskilt framträdande kopplat till totalförsvarsarbetet när
samverkansformer ska upprättas med sju länsstyrelser och 80 kommuner.
Mot den bakgrunden föreslår länsstyrelsen följande alternativa indelningar i
prioritetsordning:
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Alternativ 1: En indelning enligt kommitténs huvudförslag men med förändringen att
område Mitt delas i två för samtliga föreslagna myndigheter:
a) Västmanland, Gävleborg, Uppsala och Södermanland
b) Värmland, Dalarna, Örebro
Enligt detta förslag skulle sjukvårdsregionernas geografi kunna hållas någorlunda intakt
i så måtto att den yttre gränsen för de två Mitt-regionerna skulle sammanfalla med
gränsen för den sjukvårdsregionen. Sjukvårdssamarbetet bör vid en sådan lösning även
fortsättningsvis kunna ske i den samverkansstruktur som finns idag. Indelningen bör
heller inte ha alltför stor påverkan på Polismyndighetens verksamhet.
Alternativt 2: En indelning enligt kommitténs alternativa förslag till geografisk
indelning, dvs en region som motsvarar de sju polisregionerna.
Fördelen med detta förslag är att Polismyndigheten inte på nytt behöver genomgå en
omorganisation och de föreslagna regionerna är av en sådan storlek att
totalförsvarsplaneringen kan genomföras på ett effektivt sätt.
Alternativ 3: En indelning enligt kommitténs justerade huvudförslag, dvs att område
Mitt delas i två för Polismyndigheten, SÄPO, Kriminalvården och Åklagarmyndigheten
samt även för Försvarsmakten:
a) Västmanland, Gävleborg, Uppsala och Södermanland
b) Värmland, Dalarna, Örebro
Om det inte anses möjligt att dela upp område Mitt för samtliga föreslagna myndigheter
anser länsstyrelsen att det åtminstone bör göras för de fyra myndigheter som redan har
samma indelning liksom för Försvarsmakten. Dessa myndigheter är närmast berörda av
totalförsvarsarbetet av tidigare nämnda skäl.

Beteckning och utformning av namn på kommuner på regional nivå
Länsstyrelsen tillstyrket förslaget.

Landstingens, kommunernas och befolkningens synpunkter vid ändringar i
landstingsindelningen
Länsstyrelsen tillstyrker förslaget.

Landstingens samverkansmönster
Länsstyrelsen tillstyrker förslaget.
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Finansiering av förvaltningsutgifter för det regionala utvecklingsansvaret
Länsstyrelsen tillstyrker förslaget.

Beslutet har fattats av landshövding Göran Enander med enhetschef för Informations- och
samordningsenheten Jemina Holmberg som föredragande. I den slutliga handläggningen
har också länsråd Johan von Knorring, chefsjurist Cecilia Magnusson och
verksamhetsstrateg Peter Huotila medverkat.
Denna handling är godkänd i länsstyrelsens elektroniska system och har därför ingen
namnunderskrift.
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