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Yttrande över Indelningskommitténs slutbetänkande
”Myndighetsgemensam indelning - samverkan på regional nivå”
SOU 2018:10 (Regeringskansliets diarienummer Fi/2018/00966/K)
Linköpings universitet (LiU) har beretts tillfälle att avge yttrande över
Indelningskommitténs slutbetänkande ”Myndighetsgemensam indelning samverkan på regional nivå” (SOU 2018:10)
LiU vill härmed överlämna följande yttrande kring Indelningskommitténs
förslag enligt betänkandets kapitelindelning, primärt vad avser kapitel 3.
Kapitel 3 - Myndighetgemensam indelning
Angående Förslag på myndighetsgemensam indelning (avsnitt 3.3) samt Förslag
till geografisk indelning (avsnitt 3.5) önskar LiU anföra följande:
Kommittén har identifierat tre verksamhetsområden som involverar många
myndigheter, landsting/regioner och kommuner och där behovet av samordnad
regional indelning är särskilt stor, nämligen krisberedskap och totalförsvar,
regionalt utvecklingsarbete samt mottagande av nyanlända.
Generellt sett delar LiU betänkandets bedömning att relevanta statliga myndigheter bör ha en samordnad regional indelning då detta är en grundläggande
förutsättning för en effektiv samverkan mellan olika aktörer. Härvidlag har LiU
en lång tradition av djupgående samverkan med bl.a. Region Östergötland, f.d.
Landstinget i Östergötland och Kommunförbundet Östsam, Länsstyrelsen i
Östergötland samt flertalet andra myndigheter i den funktionella regionen.
Bakgrund samarbetsavtal LiU - Region Östergötland
Vad avser hälso- och sjukvårdsområdet med dess anknytning till medicinsk
utbildning och forskning har Region Östergötland, tidigare Landstinget i
Östergötland, och Linköpings universitet under många år haft ett djupgående
samarbete. Parterna har sedan början av 1970-talet aktivt samarbetat för att
utveckla såväl läkar- och vårdutbildningama som den medicinska forskningen
vid Universitetet i förening med utvecklingen av Universitetssjukhuset och de
kliniska verksamheterna. Detta har haft stor betydelse inte bara för Östergötland
utan också för den Sydöstra sjukvårdsregionen.
Inriktningen på och formerna för samarbetet inom utbildningen och forskningen
av betydelse för hälso- och sjukvård har under decenniernas lopp bekräftats i
återkommande avtal och överenskommelser. Av väsentlig betydelse för
samarbetet i dessa delar har varit de nationella avtalen om läkarutbildning och
forskning (ALF-avtalen).
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Universitetet har sedan sin tillkomst kommit att få en allt viktigare betydelse för
samhällsutvecklingen i vår del av Sverige. Utvecklingen av kurser, utbildningsprogram av skilda slag liksom genomförande av forskningsprojekt i regional
samverkan har tillsammans med ett omfattande utbyte av praktikanter och
anställda i skilda former etablerat ett vidsträckt nätverk av kontakter och
relationer. Detta utgör i sig en stark drivkraft för Universitetets relevans som
regional aktör.
Mot bakgrund av regionreformen beträffande Östergötland 2015 samt
universitetets arbete med utvecklingen av strategisk samverkan och de
långsiktiga målen för utbildning och forskning har parterna i flera steg under
2015 och 2016 arbetat med ett nytt, övergripande, samarbetsavtal – LINDA
(DNR LIU-2016-02558). Avtalet är ett resultat av parternas gemensamma
visionsarbete med inriktning mot att utveckla ett starkt regionalt ledarskap och
en god samverkan i syfte att stärka förutsättningarna för en positiv
samhällsutveckling och möjligheterna att agera gemensamt på såväl den
regionala arenan som i nationella och internationella sammanhang.
Enligt samarbetsavtalet förbinder sig ledningarna för RÖ och LiU att delta i
återkommande överläggningar med en frekvens om minst fyra gånger per år.
Vid dessa överläggningar utgör parternas ledningar en gemensam kommitté för
de arbeten parterna bedriver enligt avtalet. Vid kommitténs möten behandlas,
utöver allmänna frågor av intresse för båda parter, dels frågor rörande parternas
samverkan och uppdrag inom utbildning, forskning och klinisk verksamhet inom
hälso- och sjukvård, dels frågor av betydelse för inriktningen av arbetet med
regional utveckling. Frågor av dessa slag bereds vanligen av Universitetssjukvårdsberedningen (USB) respektive Regionutvecklingsberedningen (RUB)
enligt beskrivningen nedan.
Universitetssjukvårdsberedningen
USB ansvarar för att samverkan sker i enlighet med upprättade avtal mellan
Universitetet och RÖ. USBs huvuduppdrag är att på kort och lång sikt verka för
att säkerställa universitetssjukvårdens kompetensförsörjning, infrastruktur,
processer och resultat. USBs arbete regleras till stora delar via RALF-avtalet.
USB beslutar om gemensamma frågor som exempelvis tillämpning av ALFavtal, klinisk forskning och utveckling samt universitetssjukvårdsenheter.
Regionutvecklingsberedningen
RUB ansvarar för att, med utgångspunkt i det regionala utvecklingsprogrammet
och universitetets strategi och samverkanspolicy utveckla och prioritera
gemensamma strategier för att förverkliga en hållbar samhällsutveckling, socialt
såväl som ekonomiskt och miljömässigt. RUB är för sin verksamhet beroende av
återkommande input från olika delar av samhället. Detta görs huvudsakligen
genom RÖs kontinuerliga arbete med olika forum där grupper av aktörer med
betydelse för det regionala utvecklingsarbetet träffas för att dela erfarenheter och
bearbeta gemensamma frågor.
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Med bakgrund i den väletablerade samverkan och i det avtal som föreligger
mellan universitet och region önskar LiU framföra följande synpunkter.
1. Att skapa en gemensam regional indelning som överensstämmer med dagens
sjukvårdsregioner för de myndigheter som har ansvar inom området
krisberedskap och totalförsvar ter sig högst rimligt.
I detta avseende delar Region Östergötland (RÖ) och LiU även relevanta
resurser som t.ex. katastrofmedicinskt centrum (KMC) som har uppdraget att
vara ett nationellt och internationellt centrum inom ämnesområdena
katastrofmedicin och traumatologi sedan starten 2001. Inom ramen för
Internationella medicinska programmet kompetensutvecklas personal inom
sjukvårdsregionen i olika projekt runt om i världen. Syftet är att inhämta och
delge kunskap inom hälso- och sjukvården med ett vinn/vinn koncept.
Vidare samarbetar KMC med Socialstyrelsen, Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap, Försvarsmakten, Länsstyrelse, Polismyndigheten samt
landsting/regioner och kommuner i Sverige. KMC har även flertalet
internationella partners, nätverk som är av stor betydelse för verksamhetens
internationella förankring och utveckling.
2. LiU delar dock inte Indelningskommitteens förslag om att de myndigheter
med ansvar inom verksamhetsområdet regionalt utvecklingsarbete samt
mottagande av nyanlända bör ha samma regionala indelning som
sjukvårdsregionen.
LiU ansluter sig här till Region Östergötlands uppfattning om att det regionala
utvecklingsarbetet och mottagandet av nyanlända har en annan geografisk
funktionalitet än krisberedskap och totalförsvar och att dessa myndigheter därför
inte bör ha samma regionala indelning.
Det är likaledes LiUs uppfattning att mottagande av nyanlända bör betraktas som
en del i det regionala utvecklingsarbetet eftersom de utgör en viktig grupp i den
framtida kompetensförsörjningen. Därmed bör myndigheter med ansvar inom
detta verksamhetsområde ha samma indelning som övriga myndigheter med
ansvar inom verksamhetsområdet regionalt utvecklingsarbete.
Även inom detta område finns väletablerade regionala kapacitetsresurser t.ex.
inom ramen för Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle
(REMESO), där forskning, utbildning och kunskapsutbyte om transnationell
migration, etnisk mångfald och medborgarskap i ljuset av ekonomisk
omvandling och förändrade villkor i arbetslivet står i fokus. Institutet startade i
januari 2008 med stöd från FORTE, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och
välfärd. Universitetet och Norrköpings kommun bidrar med viktigt stöd för
verksamheten. Institutet är placerat vid LiUs Institution för Samhälls- och
Välfärdsstudier (ISV) lokaliserat på Campus Norrköping.
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Vad avser det regionala tillväxtarbetet delar LiU såväl som RÖ starka
funktionella samband med såväl delar av Kalmar och Jönköpings län som med
Stockholmsregionen. Det gör att det för LiUs del är angeläget att även
fortsättningsvis ha mycket goda förutsättningar för ett nära samarbete med länen
och lärosätena i dagens Östra Mellansverige.
Sedan lång tid tillbaka och i organiserad form sedan 2007, har omfattande
ekonomiska och personella resurser investerats för att utveckla ett nära
samarbete för att skapa bästa möjliga förutsättningar för tillväxt i Östra
Mellansverige. Exempelvis har en omfattande och nära samverkan utvecklats
mellan en rad aktörer som arbetar med tillväxtskapande åtgärder inom ramen för
ESBR (East Sweden Business Region) där LiU är en av de drivande aktörerna.
LiU är dessutom aktiv part i flertalet strukturfondsprojekt tillsammans med
kommuner, regioner, övriga tillväxtaktörer, näringsliv och lärosäten inom Östra
Mellansverige.
3. LiUs bedömning är att den föreslagna indelningen med tillhörande ändring av
NUTS-områdena riskerar att försvåra nödvändig fortsatt samverkan för det
regionala utvecklingsarbetet och avstyrker sålunda detta förslag.
I övrigt har Linköpings universitet inget att anföra.
Linköping den 20 augusti 2018

LiU gm. Jan Axelsson
Samverkansdirektör
Universitetsledningen
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