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Finansdepartementet

Remissvar - Myndighetsgemensam
indelning – samverkan på regional nivå
(2018:10) – Fi/2018/00966/K
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över slutbetänkandet
Myndighetsgemensam indelning – samverkan på regional nivå (2018:10).

Sammanfattning
Region Jönköpings län stödjer i huvudsak förslagen i huvudbetänkandet.
Kompletterande synpunker lämnas nedan.

Synpunkter på förslaget
Region Jönköpings län stödjer förslagen avseende
- en samordnad regional indelning för de statliga myndigheter för vilka en
geografisk samordning är relevant för staten som helhet samt för kommuner och
landsting. Indelningen utgår från de sex sjukvårdsregionerna.
- en beteckning för kommuner på regional nivå.
- en reglering i indelningslagen (1979:411) om vilken hänsyn som ska tas till
berörda landstings och kommuners samt befolkningens synpunkter vid ändringar i
landstingsindelning
- finansiering av förvaltningsutgifter när det gäller det regionala
utvecklingsansvaret samt att kartlägga landstingens samverkan och redogöra för
hur landstingen ser på den framtida utvecklingen när det gäller samverkan.

Synpunkter
- sjukvården har många kontakter med olika myndigheter som till exempel
Inspektionen för vård och omsorg (IVO), Etikprövningsnämnder samt
Försäkringskassan. Det skulle underlätta om även de har samma geografiska
indelning som de tio föreslagna myndigheterna. De myndigheter som har vida
uppdrag i samverkan med många aktörer och inte omgående kan samordnas med
sjukvårdsregionerna bör ha en intern organisation som underlättar samverkan över
gränser. Fler myndigheter av vikt för det regionala tillväxtarbetet bör få en
samordnad regional indelning, t ex Energimyndigheten, Vinnova och
Myndigheten för yrkeshögskolan. Vidare bör även Försäkringskassan få en
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samordnad regional indelning. Det är en myndighet som bedömts vara särskilt
relevant, men som nu saknas i förslaget
- Region Jönköpings län har tidigare framfört att det bör stå ”val till
regionfullmäktige” på valsedlarna, önskvärt hade varit att det ändrats redan till
valet 2018. Region Jönköpings län föreslår vidare att begreppen,
”regionfullmäktige” och ”regionstyrelse” ska användas i samtliga sammanhang
där idag begreppet landstingsfullmäktige eller landstingsstyrelse används,
exempelvis i tryckfrihetsförordning och riksdagsordning.
- Region Jönköpings län anser att det är klokt att det vart fjärde år lämnas en
rapport till regeringen som beskriver utvecklingen av regionernas samverkan.
Uppdraget till Göteborgs universitet bör också innefatta regionernas samverkan
med de statliga myndigheter som behandlas i föreliggande slutbetänkande,
eftersom dessa myndigheter bedöms ha en särskild betydelse för regional
samverkan med bl.a. regionerna.
- Region Jönköpings län instämmer i Indelningskommitténs förslag att de medel
som idag finansierar förvaltningsutgifterna för det regionala utvecklingsansvaret
kopplas till verksamheten eller till de organ som har det lagreglerade ansvaret.
Vidare bejakas förslaget att förvaltningsutgifterna finansieras genom statsbidrag
som utgår från utgiftsområde 19 Regional tillväxt.
- Region Jönköpings län anser att regionerna bör ha ett otvetydigt ansvar att leda
och samordna det regionala tillväxtarbetet.
- Region Jönköpings län ser samarbete över regiongränser som viktigt eftersom de
funktionella sambanden och samarbetena, som byggs underifrån betyder allt mer.
Ett exempel är Regionsamverkan Sydsverige. Även i de statliga myndigheternas
framtida indelning behöver hänsyn tas till funktionella samband mellan olika
regioner.
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