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Indelningskommitténs betänkande Myndighetsgemensam indelning –
samverkan på regional nivå (SOU 2018:10)

Myndighetsgemensam indelning
Kammarrätten har inte någon erinran mot en myndighetsgemensam indelning
som är enkel och ändamålsenlig. Vid en sådan indelning bör dock även
myndigheter som bedöms som särskilt relevanta för en samordnad indelning
omfattas, såsom Skatteverket och Försäkringskassan.
Forumreglerna vid överklagande av beslut i förvaltningsärenden styrs i stor
utsträckning av på vilken ort det överklagade beslutet har fattats. En förändrad
geografisk indelning med nya verksamhetsorter för myndigheterna kan påverka
måltillströmningen till de olika förvaltningsdomstolarna och därmed eventuellt
indirekt deras organisation. Vid en fortsatt beredning av förslaget bör detta
beaktas.
Beteckning och utformning av namn på kommuner på regional nivå
Indelningskommittén föreslår att beteckningen för kommuner på regional nivå
ändras från landsting till region. Samtidigt påpekas i betänkandet att det finns
flera omständigheter som talar emot att en sådan principiell förändring har skett
som motiverar ett namnbyte. Bland annat utgör det regionala utvecklingsansvaret en begränsad del av landstingens verksamhet och någon geografisk
förändring av landstingens indelning föreslås för närvarande inte.
Kammarrätten anser att det finns anledning att närmare överväga om det
överhuvudtaget finns bärande skäl att frångå det etablerade namnet landsting.
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Om en ny beteckning införs för kommuner på regional nivå avstyrker
kammarrätten förslaget att namnet region ska användas. Begreppet är allmänt
hållet och förekommer redan i flera olika sammanhang, bland annat i befintlig
lagstiftning. Risken för sammanblandning och missförstånd för medborgarna
framstår därmed som stor. Eftersom det rör sig om ett grundläggande
demokratiskt organ bör ett tydligare begrepp användas som bättre lämpar sig för
författningar och andra formella sammanhang, jfr SOU 2007:10, s. 276 f.
Synpunkter vid ändringar i landstingsindelningen
I betänkandet föreslås ändringar i 2 kap. lagen (1979:411) om ändringar i
Sveriges indelning i kommuner och landsting. Kammarrätten ser positivt på de
förslag om ökat inflytande som föreslås för berörda landsting och kommuner
samt deras invånare.
Övriga synpunkter
Kammarrätten har inte några synpunkter på betänkandet i de delar som gäller
landstingens samverkansmönster eller finansiering av förvaltningsutgifter för
det regionala utvecklingsansvaret. Kammarrätten har inte heller i övrigt, utifrån
de aspekter domstolen har att beakta, något att erinra mot de förslag som tagits
fram.
___________________
Detta yttrande har beslutats av kammarrättspresidenten Thomas Rolén
och kammarrättslagmannen Peder Liljeqvist. Föredragande har varit
tf. kammarrättsassessorn Sara Hemlin.
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