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Yttrande över remiss "Myndighetsgemensam indelning samverkan på regionalnivå" (SOU 2018:10).
Bakgrund
Den statliga utredningen om en myndighetsgemensam indelning på regional
nivå av de statliga myndigheterna föreslår i huvudsak följande i
betänkandet.
Myndighetsgemensam regional indelning
För att statliga myndigheters verksamheter ska kunna tillgodose
medborgarnas olika behov krävs specialisering och arbetsfördelning.
Genom att verksamheterna struktureras i politikområden och uppgifter
och ansvar fördelas på olika myndigheter skapas förutsättningar
inte bara för hög kompetens och effektivitet utan också enhetlighet
och likabehandling av medborgarna varhelst i landet man
bor. Flera utredningar har dock pekat på sektoriseringens avigsidor,
att helhetsperspektivet inom statsförvaltningen försvåras liksom
samverkan myndigheter emellan och samverkan med kommuner
och landsting.
Skarpa sektorsgränser i kombination med helt olika geografiska
indelningar accentuerar problematiken. Vi delar därför Ansvarskommitténs
(SOU 2007:10) och flera andra utredningars bedömning
att det finns ett stort behov av att ”återsamla staten” på regional nivå,
vilket skulle tillföra ett territoriellt perspektiv som balans till det
sektoriella. En myndighetsgemensam indelning skulle främja samverkan
och samordning av staten på regional nivå, till gagn för medborgare,
näringsliv och det civila samhället liksom för samverkan med
kommuner och landsting. Med en gemensam geografisk struktur
skulle förutsättningar skapas för att hantera samordningsbehoven,
såväl på regional som lokal nivå.
Den gemensamma geografin skulle kunna fungera som en plattform
för samverkan, där olika myndigheter kan analysera problem
och behov av insatser. Förutsättningar för att rätt funktioner i myndigheterna
finner varandra och att beslutsnivåer matchar varandra
ökar.
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Vilka myndigheter?
Vi har gjort bedömningen att följande myndigheter har en sådan
betydelse för regional samverkan att de ska ha en samordnad geografisk
indelning:
Arbetsförmedlingen
Försvarsmakten
Kriminalvården
Migrationsverket
Polismyndigheten
Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (strukturfondsprogram)
Tillväxtverket (strukturfondsprogram)
Trafikverket
Säkerhetspolisen
Åklagarmyndigheten.
Inom viken geografi ska myndigheterna samverka?
Vi föreslår en myndighetsgemensam
indelning som överensstämmer med de sex sjukvårdsregionerna,
men med den justeringen att Halland, som i dag delas mellan två
sjukvårdsregioner, ingår i samma område som Västra Götaland.
Med denna justering blir vårt förslag att de myndigheter som föreslås
ska följa en gemensam indelning i sex geografiska områden som
omfattar följande län:
Jämtland, Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland
Dalarna, Gävleborg, Södermanland, Uppsala, Värmland,
Västmanland, Örebro
Gotland, Stockholm
Jönköping, Kalmar, Östergötland
Halland, Västra Götaland
Blekinge, Kronoberg, Skåne.
Sjukvårdsregionerna är sedan 1960-talet inarbetade samverkansplattformar
för landstingen i hela landet. Därutöver har sjukvårdsregionernas
karta mycket gemensamt rent geografiskt med flera
myndigheters nuvarande indelning.
Dessutom finns det mycket som talar för att samtliga landsting
från och med 1 januari 2019 har ansvaret för regional utveckling.
Visserligen samverkar landstingen om regional utveckling i stor
utsträckning i andra konstellationer än de som motsvarar sjukvårdsregionernas
områden, men givet landstingens egna bedömningar
att samverkan generellt sett kommer att öka inom alla områden så
bedömer vi att den nya geografin kan få betydelse också i det sammanhanget.
En betydande faktor för vårt val av en områdesindelning som
motsvarar den som i dag finns på sjukvårdsområdet är att flera
myndigheter, framför allt Försvarsmakten, har och måste ha en samverkan
med landstingens hälso- och sjukvård. Landstingens hälso- och
sjukvård är en viktig del av totalförsvaret, då det inte är aktuellt
för Försvarsmakten att bygga upp någon mer omfattande egen
sjukvårdsorganisation.
En alternativ indelning
Ett alternativ till den regionala indelning som vi förordar skulle
kunna vara att de myndigheter vi föreslår indelas i en geografi som
motsvarar Polismyndighetens sju regioner. En fördel med denna indelning

Sida

2(3)

Sölvesborgs kommun

Datum

är att den också tillämpas av Säkerhetspolisen och Åklagarmyndigheten.
För samtliga tre gäller att de relativt nyligen organiserats
i dessa områden och att det för framför allt Polismyndigheten
inneburit en genomgripande förändring. Polisregionerna är också den
geografi som används inom ramen för regeringens satsning på
myndighetsgemensam samverkan mot organiserad brottslighet.
Det som talar emot detta alternativ är att flera av de myndigheter
som vi föreslår rent resursmässigt har svårt att bära fler än sex regioner.
En sådan indelning har dessutom inte heller någon motsvarighet
inom kommunsektorn, vilket är en viktig utgångspunkt i vårt huvudförslag.

Yttrande
Sölvesborgs kommun tillstyrker betänkandets huvudförslag om en
gemensam indelning av de berörda statliga myndigheterna på regional nivå
(sex regioner). Även de föreslagna geografiska områdena tillstyrks.
Det är en fördel från kommunalt perspektiv att de statliga myndigheter vi
samarbetar med har en likartad indelning på regional nivå. En sådan
situation underlättar kontakter och befrämjar en samsyn kring aktuella
frågor.
Med ett perspektiv om sex regioner faller det sig mycket naturligt att
Blekinge sammanförs med Skåne och Kronoberg.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att yttra sig enligt kommunchefens förslag ovan.

Lars Ericsson
Kommunchef
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