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Yttrande över Indelningskommitténs betänkande
Myndighetsgemensam indelning - samverkan på
regional nivå (2018:10)
Landstinget i Kalmar län stödjer i huvudsak förslagen i betänkandet men vill
särskilt framhålla följande synpunkter.
Landstinget anser att förslaget med en samordnad regional indelning för de
statliga myndigheter för vilka en geografisk samordning är relevant för
staten som helhet samt för kommuner och landsting är bra. Indelningen utgår
från de sex sjukvårdsregionerna vilket utgör en god utgångspunkt för
samverkan.
Det är vidare önskvärt att även de myndigheter som sjukvården har många
kontakter med, till exempel Inspektionen för vård och omsorg (IVO),
Etikprövningsnämnder samt Försäkringskassan har samma geografiska
indelning som de tio föreslagna myndigheterna.
Landstinget framhåller att det är angeläget att den föreslagna indelningen
möjliggör samverkan utifrån funktionella samband med angränsande eller på
annat sätt berörda regioner. Det är viktigt att det inte uppstår nya gränser för
samarbete utan att fungerande samverkansmönster tillvaratas och beaktas.
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.
Regionerna bör ha ett otvetydigt ansvar att leda och samordna det regionala
tillväxtarbetet. Landstinget instämmer i förslaget att de medel som idag
finansierar förvaltningsutgifterna för det regionala utvecklingsansvaret
kopplas till verksamheten eller till de organ som har det lagreglerade
ansvaret.
För att skapa tydlighet hos invånarna bör enhetlighet råda kring benämning,
varvid landstinget förespråkar att den formella benämningen ändras till
region och vid allmänt val bör begreppet regionfullmäktige anges på
valsedlarna. Som tidigare framhållits anser landstinget benämningarna
landsting, landstingsfullmäktige, landstingsstyrelse ska bytas ut till region,
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regionfullmäktige och regionstyrelse i samtliga sammanhang där begreppen
förekommer, exempelvis i lagar och förordningar. Beteckningarna
regionfullmäktige och landstingsfullmäktige bör inte kunna användas
parallellt.
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