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Er referens

Fi2018/00966
Kommunledningskontoret
Eva Gidblom

KS/2018:361 - Remiss - Indelningskommitténs betänkande
Myndighetsgemensam indelning - samverkan på regional nivå
(2018:10), Fi2018/00966
-

Myndighetsgemensam indelning
Gällivare kommun anser att det utöver vikten av samverkan, som
givetvis är nödvändig, finns ett stort värde i att vissa myndigheter är
fortsatt utlokaliserade. En ytterligare centralisering av exempelvis
polismyndigheten, kriminalvården, arbetsförmedlingen skulle för oss
som bor i relativ glesbygd innebära ett för stort avstånd till viktiga
samhällsfunktioner. Även om lokala ”kontor” skulle finnas kvar så
skulle besluten tas för långt ifrån stora delar av befolkningen. En
ytterligare centralisering skulle innebära att lokala arbetstillfällen
försvinner vilket får till följd att den lokala arbetsmarknaden
utarmas. Att behålla myndigheter lokalt främjar tanken om att hela
Sverige ska leva.

-

Landstingens, kommunernas och befolkningens synpunkter
vid ändringar i landstingsindelningen
Gällivare kommun anser kommitténs förslag vid ändring av
landstingsindelning är bra och nödvändigt. Det är rimligt att beakta
berörda landstings önskemål och synpunkter men inte rimligt att
enskilda landsting ska ha möjlighet att helt blockera ett förslag om
indelningsändring. Detta eftersom statens indelning i länsstyrelser
ska överensstämma med landstingens och för att det kan vara så att
flera landsting berörs.

-

Gällivare kommun anser det är viktigt att det tas särskild hänsyn till
önskemål och synpunkter från den eller de kommuner som närmast
berörs av indelningsändringar.
Gällivare anser att förslaget om att beakta befolkningens önskemål
och synpunkter vid ändringar i landstingsindelningen är bra och även
att landstingen själva måste få avgöra vilka metoder som är bäst
lämpade för att samla in och dokumentera befolkningens inställning.
-

Postadress
Gällivare kommun
982 81 GÄLLIVARE

Finansiering av förvaltningsutgifter för det regionala
utvecklingsansvaret
Gällivare kommun instämmer i Indelningskommitténs förslag om att
de medel som idag finansierar förvaltningsuppgifterna för det
regionala utvecklinsansvaret flyttas från länsstyrelsernas
Telefon

Telefax

Bankgiro

0970-180 00

0970-144 51

754-1576
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2
förvaltningsanslag och kopplas till verksamheten eller till de organ
som har det lagreglerade ansvaret
Gällivare kommun tillstyrker förslaget att förvaltningsutgifterna
finansieras genom statsbidrag som utgår från utgiftsområde 19
regional tillväxt.
-

Övriga synpunkter
Gällivare kommun välkomnar förslaget kring uppföljning och
rapportering av förändringen av den regionala
samhällsorganisationen.

Med vänlig hälsning

Lars Alriksson
Kommunstyrelsens ordförande
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