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Finansdepartementet
Regeringskansliet
(Dnr Fi/2018/00966/K)

Myndighetsgemensam indelning – samverkan
på regional nivå
Finansdepartementet har remitterat betänkandet Myndighetsgemensam
indelning – samverkan på regional nivå (SOU 2018:10) till bl.a. Lunds
kommun. Lunds kommun har följande synpunkter:
Det är positivt att regeringen förtydligade indelningskommitténs uppdrag
i tilläggsdirektiv 2017:72, då det är av stor vikt att åtminstone
myndigheternas indelning kan ses över när regionreformen avbröts.
Samtidigt kan det noteras att detta betänkande innehåller förslag som
påverkar och eventuellt underlättar ett potentiellt omtag av
regionreformen.
Lunds kommun delar betänkandets uppfattning att dagens spretighet i de
statliga myndigheternas organisation skapar problem. Ökad likformighet
och samordning är önskvärt. Något behöver göras. Samtidigt är det
viktigt att en ny indelning väger in dess vidare konsekvenser.
Lunds kommun har inget att invända mot betänkandets förslag på vilka
myndigheter som ska ha en samordnad geografisk indelning. Särskilt
viktigt är det att klustrade myndigheter hålls samman. Med detta i åtanke
hade det även varit nyttigt om övriga myndigheter med regional
indelning anmodades att beakta den nya fastslagna indelningen när/om de
omorganiserar i framtiden, så att det inte skapas alternativa
modeller/system för olika myndighetssektorer.
Vad gäller själva huvudfrågan, inom vilken geografi myndigheterna ska
samverka, menar Lunds kommun att av de två alternativ som förevisas,
sex eller sju regioner, finns det minst nackdelar med en indelning i de sex
regioner som utredningen föreslår. Samtidigt anser Lunds kommun att
om det sker en geografisk förskjutning österut, vilket i synnerhet ett
inkluderande av Kalmar län skulle innebära (om indelningen görs efter
Polismyndighetens sju regioner), skulle sydvästra Skåne – den delen av
den samlade regionen med mest ekonomisk aktivitet, högst
befolkningstäthet och starkast kompetensförsörjningspotential – hamna i
en yttre periferi rent geografiskt. Det förefaller inte stämma överens med
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betänkandets intentioner kring specialisering, hög kompetens och
effektivitet i de nya strukturerna. Detta kan lösas genom en koncentration
av regionens myndighetsfunktioner till sydvästra Skåne, men då blir
samtidigt avstånden samtidigt alltför långa till Småland.
Vad gäller beteckning och utformning av namn på kommuner på regional
nivå delar Lunds kommun betänkandets förslag att skapa enhetlighet
genom att samtliga använder beteckningen region. Samtidigt blir det en
begreppsblandning när län ska lägga still sist i beteckningen. Det är
förståeligt att behovet att särskilja stad från region finns i Jönköping och
Örebro, men det framstår som onödigt att övriga landet ska behöva forma
sig efter detta. I en skånsk kontext finns det därmed goda skäl till att
endast använda begreppet Region Skåne.
Lunds kommun ser det som viktigt att kommuner får ett betydande
inflytande över förändringar av landstings/regionindelning. Betänkandets
förslag går inte tillräckligt långt; det bör krävas särskilda skäl för att
besluta om en ändring i landstingsindelningen mot en berörd kommuns
vilja. Vidare förefaller betänkandet lägga vikt vid kommuners eventuella
missnöje om residensstäder försvinner, men berör inte att i synnerhet
större kommuner oftast är noder i arbetsmarknadsregioner, samt är en
drivande kraft för regional utveckling. De större kommunernas regionala
funktion medför att de bör betraktas som berörda, och att hänsyn behöver
tas till deras önskemål och synpunkter, även i de fall när kommunens
geografiska område inte omfattas av en eventuell ny landstingsindelning.
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