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Remisshandlingar fren Regeringskansliet, Finansdepartementet, 1 03 33
Stockholm.
gskommitt6n delbetiinkandet Re gi onal
indelning - tre nya kin (SOU 2 0I 6: 48), i vilket kommitt6n foreslog att tre nya
liin skulle bildas fr.o.m. 2018 och att motsvarande landsting skulle bildas
fr.o.m. 201,9. Regeringen valde att inte fortsdtta bereda fbrslagen i delbetiinkandet. I juni 2AL7 beslutade regeringen om ett tilldggsdirektiv diir
uppdraget att dela in Sverige i fiirre liin och landsting utgick. Uppdraget i
frilgaom statliga myndigheters regionala indelning forfydligades och
kommittdn fick i uppdrag att ftireslfl en samordnad regional indelning for
relevanta myndi gheter.
I j uni 20 I 6 civerliimnade Indel
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Kommifidn behdll uppdraget i friga om beteckningen f,or kommuner pi
regional nivi och fick Ziven i uppdrag att fiiresla andringar i indelningslagen
om vilken hiinsyn som ska tas till berdrda landstings och kommuners samt
befolkningens synpunkter vid andringar i landstingsindel n i n gen. Kommitt6n
fick iiven i uppdra g attkartliigga landstingens samverkan och redogdra for hur
landstingen ser pi den framtida utvecklingen ntir det gtiller samverkan.
Kommittdn foreslar bland annat en myrdighetsgemensam regional indelning
ftir tio statliga myndigheter och att regionbhr ny beteckning pf, landstingen.
Yttrande

Kommunchef Fredrik Johanssons fiirslag till yftrande innebiir att Mdnsterfls
kommun stiiller sig positiv till att genomfora en myndighetsgemensam
regional indelnin g. Bilaga.
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Arbetsutskottet antar forslaget

till yttrande sisom sitt eget att overltimna till

lllTo.nartementet.

4r ;,t-Yi(-

sft

MONSTERAS KOMMT]N

Dokumentnamn
20180518 Remissvar
Itlyndighetsgemensam

Datum

Kommunledningsko ntoret
Fredrik Johansson

Remissvar: Myndighetsgemensam indelning
regional nivi.

indelning.docx

-

samverkan

pi

Inledning

juni

2016 overliimnade Indelningskommitt6n delbetiinkandet Regionalindelning - tre nya l2in (SOU 2016:48), i vilket kommitt6n ftireslog att tre nya liin

I

skulle bildas fr.o.m. 2018 och att motsvarande landsting skulle bildas fr.o.m.
20L9. Regeringen valde att inte foftsatta bereda fiirslagen i delbettinkandet.
I juni 20L7 beslutade regeringen om ett tillaggsdirektiv diir uppdraget att dela
in Sverige i fiirre l?in och landsting utgick. Uppdraget i friga om statliga myndigheters regionala indelning forfydligades och kommiudn fick i uppdrag att
foresl& en samordnad regional indelning for relevanta myndigheter.

Kommitt6n behcill uppdraget i friga om beteckningen ftir kommuner pi regional nivf, och fick iiven i uppdrag att foresli rindringar i indelningslagen om
vilken hiinsyn som ska tas till berdrda landstings och kommuners samt befolkningens synprmkter vid iindringar i landstingsindelningen. Kommitt6n
fick flven i uppdrag att kafilagga landstingens samverkan och redogdra for hr:r
landstingen, ser pi den fra:rrtida utvecklingen niir det giiller samverkan. Kommitt6n ftiresldr bland annat en myrdighetsgemensam regional indelning for tio
statliga myndigheter och attregionbhr ny beteckning pi landstingen.
Remiss i korthet
En myndighetsgemensam inde'lnin g kan:
Friimja sarnverkan och samordning av staten pi regional nivfl.
Vara till gagn ftir medborgare, niiringsliv och det civila samhiillet
Gynna samverkan med kommuner och landsting.

.
.
.
.
.

Skapa biirtre ftirutsdttningar for sarnordning
Skapa en 6kad tydtighet av regionen

Indelningskommiu6n har bedomt att fbljande myndigheter har en sidan betydelse fdr regional samverkan att de ska ha en samordnad geografisk indehring:
Arbetsfonnedlingen, Fcirsvarsmakten, Kriminalvirden, Migrationsverket, Polismyndigheten, Ridet for Europeiska socialfonden i Sverige, Siikerhetspolisen,
Tillviixtverket, Trafikverket och Aklagarmyndigheten.
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Myndighetem.a fiireslis fttlja en indelning som riverensstihnmer med nuvarande
geografiska indelning fiir sjukvdrdsregionema. Som ett altemativ till denna
regionala indelning ftireslis att de aktuella myndighetem.a delas in i en geografi
som motsvarar Polismpdighetens sju regioner.

Allt fler landsting anviinder idagbeteclcringen region i stiillet frr landsting i
takt med att de har tagit 6ver det regionala utvecklingsansvaret. Samma beteckning brir anviindas i hela landet och i alla sammanhang. Kommittdn fbres16r diirfttr att beteclcringen landsting iindras till region.
Indelningskommittdn ftiresldr en ny bestiimmelse om att siirskild htinsyr ska tas
till onskemfil och synpunlter fran berdrda landsting vid iindringar i landstingsindelningen. Vidare att det bdr kriivas siirskilda skiil ftir att besluta om en iindring mot ett bercirt landstings vilja. Det ftireslis iiven att siirskild htinsyn ska tas
till cinskem&l och synpunkter fr6n kommu:rer som berors av en sidan tindring.
Nar det giiller befolkningens dnskemfrl och sppunkter dr indelningsfrigors karaktiir sfldana att dessa brir beaktas vid iindringar i landstingsindelningen. Diirftir fiireslas att landstingen som ett led i beredningen av ett yttrande eller en ansdkan om iindrad landstingsindelning ska inhiimta befolkningens onskemfil och
synpunkter.
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Som niimns ovan kan ett antal positiva effekter nds genom att mpdigheter har
en gemensam regional indelring. Monsteris kommrm stiiller sig positiv till att
genomfr ra en myndighets gemensam regional indel ni n g.
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