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Ytttrande över remiss ang myndighetsgemensam regional indelning
(18/KS 0090)
Sammanfattning
Regeringskansliet har genom Finansdepartementet bjudit in Motala kommun att lämna
remissvar över Indelningskommitténs betänkande ”Myndighetsgemensam indelning –
samverkan på regional nivå”. Betänkandets inriktning är att gemensam geografisk indelning
för statliga myndigheter underlättar intern samverkan inom staten samt med aktörer på lokal
och regional nivå. Förslaget innebär en indelning i sex geografiska områden där Östergötlands
län grupperas med Kalmar och Jönköpings län.
Kommunledningsförvaltningen bedömer att inriktningen med en myndighetsgemensam
regional indelning principiellt är gynnsam för primärkommuner och landstingskommuner. Det
ger ökade förutsättningar för samverkan på regional och lokal nivå till gagn för medborgare,
näringsliv, civilsamhälle och offentliga myndigheter. Kommunledningsförvaltningen har inte
värderat förslagets geografiska indelning. Ärendet bedöms inte ha finansiella konsekvenser.
Myndighetsgemensam regional samordning har bäring på mål nummer 6 i det lokala
utvecklingsprogrammet (LUP) – samverkan för utveckling. Ärendet följs upp vid
delårsrapport och bokslut kopplat till arbetet med samverkan för regional utveckling.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse remiss - Myndighetsgemensam regional indelning
Remiss betänkande Myndighetsgemensam indelning - samverkan på regional nivå

Beslut
1 Motala kommun anser att förslaget till myndighetsgemensam regional indelning är
principiellt gynnsamt för ökad samverkan på lokal och regional nivå. Kommunen har inte
värderat förslagets geografiska indelning.

Expedieras till
Finansdepartementet: fi.remissvar@regeringskansliet, fi.ofa.k.remissvar@regeringskansliet.se
(märk; Fi/2018/00966/K)
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Remiss - Myndighetsgemensam regional indelning
Sammanfattning
Regeringskansliet har genom Finansdepartementet bjudit in Motala kommun att lämna
remissvar över Indelningskommitténs betänkande ”Myndighetsgemensam indelning –
samverkan på regional nivå”. Betänkandets inriktning är att gemensam geografisk indelning
för statliga myndigheter underlättar intern samverkan inom staten samt med aktörer på lokal
och regional nivå. Förslaget innebär en indelning i sex geografiska områden där Östergötlands
län grupperas med Kalmar och Jönköpings län.
Kommunledningsförvaltningen bedömer att inriktningen med en myndighetsgemensam
regional indelning principiellt är gynnsam för primärkommuner och landstingskommuner. Det
ger ökade förutsättningar för samverkan på regional och lokal nivå till gagn för medborgare,
näringsliv, civilsamhälle och offentliga myndigheter. Kommunledningsförvaltningen har inte
värderat förslagets geografiska indelning. Ärendet bedöms inte ha finansiella konsekvenser.
Myndighetsgemensam regional samordning har bäring på mål nummer 6 i det lokala
utvecklingsprogrammet (LUP) – samverkan för utveckling. Ärendet följs upp vid
delårsrapport och bokslut kopplat till arbetet med samverkan för regional utveckling.

Förslag till beslut
1. Motala kommun anser att förslaget till myndighetsgemensam regional indelning är
principiellt gynnsamt för ökad samverkan på lokal och regional nivå. Kommunen har
inte värderat förslagets geografiska indelning.
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Bakgrund
Regeringskansliet har genom Finansdepartementet bjudit in Motala kommun att lämna
remissvar över Indelningskommitténs betänkande ”Myndighetsgemensam indelning –
samverkan på regional nivå”. Remissvar ska vara Finansdepartementet tillhanda senast den
2018-08-31. Betänkandets inriktning är att en gemensam geografisk indelning för statliga
myndigheter underlättar både intern och extern samverkan. Avsikten är att främja samverkan
och samordning av staten på regional nivå till gagn för medborgare, näringsliv och det civila
samhället liksom för att hantera samordningsbehoven för offentliga myndigheter.
Förslaget innebär en indelning i sex geografiska områden där Östergötland grupperas med
Kalmar och Jönköpings län. Indelningskommittén anser att den regionala indelningen ska
regleras genom en statlig förordning för: Arbetsförmedlingen, Försvarsmakten,
Kriminalvården, Migrationsverket, Polismyndigheten, Rådet för Europeiska socialfonden i
Sverige (strukturfondsprogram), Tillväxtverket (strukturfondsprogram), Trafikverket,
Säkerhetspolisen och Åklagarmyndigheten. Förordningen föreslås träda i kraft från 1 januari
2021 och innehåller även förtydliganden avseende nomenklaturen på den regionala nivån.
Kommunledningsförvaltningen bedömer att inriktningen med en myndighetsgemensam
regional indelning principiellt är gynnsam för primärkommuner och landstingskommuner och
till gagn för medborgare, civilsamhälle och näringsliv och offentliga myndigheter.
Kommunledningsförvaltningen har inte värderat den geografiska indelningen.
Finansiering
Ärendet bedöms inte ha finansiella konsekvenser för Motala kommun
Koppling till resultatmål
Myndighetsgemensam regional samordning har bäring på mål nummer 6 i det lokala
utvecklingsprogrammet (LUP) – samverkan för utveckling.
Uppföljning/återrapportering
Ärendet följs upp vid delårsrapport och bokslut kopplat till arbetet med samverkan för
regional utveckling.
Peter Ingesson
Kommundirektör
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