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SOU 2018:10. Myndighetsgemensam indelning –
samverkan på regional nivå. Slutbetänkande av
Indelningskommittén.
Länsstyrelsen i Dalarnas län har beretts möjlighet att inkomma med synpunkter
på Indelningskommitténs slutbetänkande och redovisar i det följande dessa.
Länsstyrelsen i Dalarnas läns tidigare yttranden med anledning av Indelningskommitténs arbete återfinns i bilagorna 1–3.

Sammanfattning

Statlig närvaro i länen är viktig för de som bor i länen och för nationell likvärdighet och ett effektivt genomslag för nationella politiska beslut för en god samhällsutveckling i hela landet. En ändrad geografisk indelning av relevanta statliga
myndigheter skulle ge Länsstyrelsen bättre förutsättningar att samordna staten
regionalt och arbeta över sektorsgränser och sammanväga olika intressen. Men en
samordnad geografisk indelning, att ”återsamla staten”, är inte ensamt lösningen.
Det krävs också att länsstyrelserna ges ett tydligare mandat och att det skapas en
större tydlighet när det gäller länsstyrelsernas roll och uppdrag gentemot andra
aktörer. Länsstyrelsen anser att Indelningskommitténs två förslag på geografisk
indelning för några få myndigheter inte är tillräckligt. Fler myndigheter ska omfattas.
Länsstyrelserna ska även fortsatt ha regionalt samordningsansvar, det bör inte
spridas på flera sektorsmyndigheter. Länsstyrelsernas koordinering på regional
nivå av bland annat den offentliga sektorn och den statliga förvaltningen är nödvändig för staten. Länsstyrelsen har många och skiftande uppdrag och kan därför
göra sammanvägda bedömningar på ett sätt som nationella myndigheter med
färre uppdrag inte kan. Länsstyrelserna har lång erfarenhet och stor vana av att
arbeta med olika typer av samordning, oavsett vilken central eller regional indelning som gäller för myndigheter, företag eller organisationer. Länsstyrelserna har
redan idag en väl utvecklad och fungerande samverkan sinsemellan och vi anser
att det är fullt möjligt för respektive länsstyrelse att fortsätta att samordna staten och andra aktörer inom respektive län. Det regionala samordningsansvaret
ska ligga kvar på länsstyrelserna i respektive län även framgent.
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Regional utveckling och tillväxt är beroende av förmågan att göra sammanvägda
tvärsektoriella bedömningar. En framgångsfaktor för Länsstyrelsen är att utifrån
en helhetssyn ha god samverkan med bland länets- och centrala aktörer, exempelvis kommuner, region och landsting. Dessa aktörers organisering påverkar
Länsstyrelsen. På samma sätt påverkas Länsstyrelsens arbete inom andra områden av andra aktörers organisering, exempelvis påverkas vårt krisberedskapsoch totalförsvarsarbete av Försvarsmaktens och Myndigheten för samhällsskydd
och beredskaps organisation. Likaså påverkas vårt arbete inom den sociala sektorn, exempelvis integration, social oro, våldsbejakande extremism, brottsförebyggande arbete, tillgänglighets- och delaktighetsfrågor, ANDT-arbete etc. av hur
andra aktörer inom framför allt den offentliga sektorn är organiserade.
Länsstyrelsen anser att fler myndigheter än de uppräknade tio är viktiga för statens, dvs. länsstyrelsernas, samordning på regional nivå och därför bör samordnas geografiskt.
Länsstyrelsen anser att den första föreslagna geografiska indelningen är olämplig
och avstyrker detta förslag. Den försvårar samordning och skapar otydlighet. Situationen där flera myndigheter som har nära samarbete har olika geografisk indelning skulle till stor del kvarstå. De båda föreslagna lösningarna på de problem
detta alternativ skapar skulle ytterligare öka otydligheten och försvåra samordningen, och de vinster utredningen framför att indelningen skulle ge väger inte
upp de nackdelar denna innebär.
Utredningen föreslår som en andra alternativ indelning att följa Polismyndighetens indelning i sju regioner. Detta alternativ är att föredra jämfört med alternativ
ett ur ett samordningsperspektiv. Vi anser dock att det är viktigare att tillse att
myndigheters indelning följer länsgränser samt att centrala myndigheter, såväl
de som har regional indelning som de utan en sådan, i varje län har en företrädare med relevant mandat och regional kunskap.
Länsstyrelsen delar inte utredningens uppfattning beträffande residensstäder.
Frågan omfattas, som Länsstyrelsen uppfattar det, inte av de slutliga utredningsdirektiven.
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Flera av de framförda förslagen, påståendena och uppfattningarna får stor påverkan för Länsstyrelsen och vi vill understryka bristen av konsekvensanalys för
länsstyrelserna i utredningen.

Våra synpunkter
Länsstyrelsernas roll

Länsstyrelserna i respektive län har statens uppdrag att samordna staten regionalt och arbeta över sektorsgränser och sammanväga olika intressen. Länsstyrelserna har lång erfarenhet och stor vana av att arbeta med olika typer av samordning, oavsett vilken central eller regional indelning som gäller för myndigheter,
företag eller organisationer. Länsstyrelsen delar Indelningskommitténs uppfattning att med en ändrad geografisk indelning av ett antal statliga myndigheter
skulle Länsstyrelsen ges bättre förutsättningar att utföra det samordningsuppdrag som vi har. De myndigheter som anges i de två olika förslagen, med variationer, är dock för få. Förslagen kommer inte att innebära någon reell återsamling
av staten på regional nivå.
En samordnad geografisk indelning, att ”återsamla staten”, är inte ensamt lösningen för en god samordning i länet. Det krävs också att länsstyrelserna ges ett
tydligare mandat och att det skapas en större tydlighet när det gäller länsstyrelsernas roll och uppdrag gentemot andra aktörer. Förutsättningarna för länsstyrelserna att kunna fylla rollen som statens företrädare på regional nivå behöver
preciseras och stärkas. Länsstyrelsens verksamhet borde spegla det statliga helhetsperspektivet, regeringens ambitioner om en hållbar utveckling och de nationella målen. Även länsstyrelsernas roll beträffande regional tillväxt och utveckling
behöver preciseras och stärkas. Länsstyrelsens samordningsuppdrag ska vara
tydligt och framgå av författningar och regleringsbrev. För att samverkan med
myndigheter som har en regional organisation ska fungera väl ska det ligga ett
tydligt mandat och sammankallande ansvar på Länsstyrelsen. Samtidigt behöver
de regionala myndigheternas uppdrag vara lika tydliga där krav på att tillsätta
erforderliga resurser också finns med. Det ska inte gå att avstå eller prioritera
bort samverkansuppdraget.
En allt viktigare samverkanspartner för länsstyrelserna är kommuner och regioner. Det gäller i synnerhet befolkningsmässigt små kommuner som har begränsad kapacitet att upprätthålla kompetens inom alla områden, och därför många
gånger istället förlitar sig på stöd och vägledning från länsstyrelserna. Länssty-
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relserna är den enda statliga myndighet som möter kommunerna sektorsövergripande och tvärsektoriellt. Länsstyrelsernas är dessutom den enda statliga myndighet som har till uppgift att göra sammanvägda bedömningar och att därmed
avgöra intressekonflikter på lokal och regional nivå. För detta krävs god kunskap
och bra relationer, vilket i sin tur bygger på närvaro, trovärdighet och kontinuitet.
Länsstyrelsens samordning av olika statliga myndigheters insatser i Dalarna är
viktig för förtroendet för de statliga myndigheternas verksamhet i länet. Vår
samordning skapar goda förutsättningar för att nationella mål ska få genomslag i
länet.
Länsstyrelsen arbetar och är pådrivande inom ramen för av regeringen och riksdagen fattade beslut med samordning och hållbarhetsfrågor på många olika sätt.
Länsstyrelsen bedömer att länsstyrelserna, med hänsyn tagen till de verksamheter som myndigheterna ansvarar för, skulle kunna ta en betydande roll och ansvar
för samordning, genomförande och uppföljning av arbetet med Agenda 2030.
Landshövdingeämbetet är en samlande kraft. Det är en unik roll utöver vad en
vanlig myndighetschef har. Landshövdingar har av tradition en stor auktoritet
och kan i kraft av sitt ämbete ta initiativ i viktiga frågor för länen och få viktiga
aktörer att dra åt samma håll. Landshövdingen är regeringens representant, statens företrädare i länet och är en neutral funktion som uppfattas som positiv i
många sammanhang. Landshövdingens möjlighet att samordna länets aktörer är
unik och en viktig del för att Länsstyrelsen på ett bra sätt ska utföra vårt samordnignsuppdrag.

Länsstyrelsegemensam samverkan

Länsstyrelserna har sedan många år en långtgående samverkan mellan de 21
länsstyrelserna. Idag arbetar länsstyrelserna i mångt och mycket som om de vore
en organisation, utan att tappa sin suveränitet som egna myndigheter. Vårt länsstyrelsesamarbete är en viktig beståndsdel i vår goda förmåga att hantera allvarliga samhällsstörningar. Samarbetet är en viktig förutsättning för att länsstyrelserna ska kunna leva upp till de lokala och regionala behov som olika aktörer i respektive län har, och länsstyrelserna har ett väl fungerande system för samverkan. Länsstyrelsernas hantering av skogsbränderna under sommaren 2018, där
länsstyrelserna gemensamt personalförsörjde länsstyrelsernas krisledningsorganisationer, är ett exempel på länsstyrelsernas goda förmåga att stödja varandra.
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Flera av de aktörer som Länsstyrelsen samordnar inom ramen för vårt uppdrag
är länsöverskridande och också av den anledningen är god samverkan med andra
länsstyrelser avgörande. Detta samverkansarbete syftar till att skapa ett enhetligt arbetssätt och bedömningsgrunder så att frågor i största möjligaste mån hanteras på liknande sätt oavsett var i landet beslut fattas. Samverkan leder också
till att effektivisera verksamheten genom att resurser samordnas mellan de 21
länsstyrelserna.

Aktuella myndigheter

Indelningskommittén förslår att följande tio myndigheter ska ingå i den myndighetsgemensamma indelningen: Arbetsförmedlingen, Försvarsmakten, Kriminalvården, Migrationsverket, Polismyndigheten, Rådet för Europeiska socialfonden i
Sverige (strukturfondsprogram), Säkerhetspolisen, Tillväxtverket (strukturfondsprogram), Trafikverket och Åklagarmyndigheten.
Genom att begränsa förslaget till ett urval av myndigheter formas ingen tydlig
helhetsbild av regional samordning. Länsstyrelsen anser att fler myndigheter än
de uppräknade tio är viktiga för samordning på regional nivå. Utifrån perspektivet att ”återsamla staten” är de föreslagna myndigeheterna för få, såväl enligt alternativ ett som enligt alternativ två. Utöver de uppräknade har vi tidigare lyft
Jordbruksverket, Lantmäteriet, Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen och Socialstyrelsen, vilket motiveras i bilaga 2. Vi delar inte Indelningskommitténs uppfattning att ”rena tillsynsmyndigheter” ska väljas bort. Liksom tidigare har framförts
av exempelvis Ansvarskommittén finns skäl att samordna statens tillsynsmyndigheter gentemot kommunerna, och det är lämpligt att denna uppgift läggs på
länsstyrelserna. En geografisk samordning av Inspektionen för vård och omsorg
och Skolinspektionen bör övervägas i detta sammanhang. Vi ser en tydlig koppling mellan dessa och hälso- och sjukvården och den regionala utvecklingen.
Vidare är geografisk samordning viktig avseende Försäkringskassan. Inte minst
utifrån de statliga servicekontorens verksamhet finns starka skäl att samordna
bland annat Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Vi ser också en nära
koppling mellan Försäkringskassan, hälso- och sjukvården och Arbetsförmedlingen. Försäkringskassan är även med i de regionala partnerskapen för strukturfonderna. Vidare är Försäkringskassan en viktig aktör för såväl integration som regional utveckling.
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Vi anser att det även finns skäl att överväga en ensad indelning avseende Skatteverket, främst då denna myndighet har gemensamma uppgifter med flera av de
andra uppräknade myndigheterna och en geografisk samordning av alla dessa
myndigheter skulle underlätta Länsstyrelsens regionala samordningsuppdrag.

Samordning

Länsstyrelsen noterar att Indelningskommittén anser att det krävs specialisering
och arbetsfördelning för att tillgodose medborgarnas behov (s. 110). Länsstyrelsen
delar inte den uppfattningen. Lika viktigt anser Länsstyrelsen att det är med
närvaro och samordning. Den statliga närvaron i länet är viktig för människors
förtroende för staten där tillgänglighet, närvaro och service är viktiga. Förtroendet är en nödvändighet och en viktig grund för vår demokrati. Förtroende bygger
på en samlad statlig förvaltning nära medborgarna.
Indelningskommittén har i sitt betänkande (s. 113) identifierat tre områden där
behovet av samordning mellan myndigheter och mellan myndigheter och kommunsektorn är stort. De tre områdena är krisberedskap och totalförsvar, regional
utveckling samt mottagande av nyanlända.

Krisberedskap och totalförsvar

Sveriges totalförsvarsförmåga ska öka, och länsstyrelserna är geografiskt områdesansvariga myndigheter inom krisberedskapsområdet.
Länsstyrelsen ska genom sin verksamhet minska sårbarheten i samhället, bevaka
att risk- och beredskapshänsyn tas i samhällsplaneringen samt utveckla en god
förmåga att hantera sina uppgifter under fredstida krissituationer och höjd beredskap.enligt förordning (2017:868). Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor och
Förordningen (2003:779) om skydd mot olyckor anger att länsstyrelsen är den
myndighet som, om det fordras omfattande räddningsinsatser i kommunal räddningstjänst, får ta över ansvaret för räddningstjänsten i de kommuner som berörs
av insatsen. Under sommaren 2018 har konsekvenserna av långvarig torka bland
annat resulterat i omfattande skogsbränder och extrema risker för skogsbränder i
stort sett hela landet. Den 23 juli övertog Länsstyrelsen i Gävleborgs län räddningstjänsten i Ljusdals kommun, samtidigt förekom det omfattande skogsbränder i Jämtlands, Dalarnas och Norrbottens län. Den här typen av händelser visar
på vikten av en väl fungerande krisberedskap som är uppbyggd i tre nivåer, lokal,
regional och central nivå. Länsstyrelserna har en nyckelroll för samordning och
samverkan vid en kris. Länsstyrelserna har kunskapen om de lokala förutsättningarna för krisberedskapen i respektive län samtidigt som länsstyrelserna har
möjlighet till att skapa regional samordning av lokala resurser. Länsstyrelserna
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understödjer samtidigt centrala myndigheters lägesbilder och därmed deras möjlighet att hantera samhällsstörningen i ett nationellt perspektiv. Detta var särskilt tydligt under sommaren 2018 då skogsbränder förekom i flera län parallellt
samtidigt som det förekom extrema brandriskvärden i stora delar av landet.
För att hantera sektorsövergripande samhällsutmaningar behövs en tydlig, stark
och samordnad statlig närvaro. En samordnad statlig regional indelning skulle
kunna öka förutsättningarna för att ta tillvara de gemensamma insatser som den
statliga sektorn kan bidra med på regional nivå. I Länsstyrelsens arbete inom
detta område är samordning mellan privata och offentliga aktörer en viktig uppgift, och Länsstyrelsen anser därför att fler än de av Indelningskommittén uppräknade myndigheterna bör omfattas av en gemensam indelning.

Regional utveckling

Länsstyrelserna har en viktig uppgift att främja länets, och genom länsstyrelsesamarbete hela landets, tillväxt och utveckling. Utveckling och tillväxt är beroende av förmågan att göra sammanvägda tvär-sektoriella bedömningar. En väl
fungerande och väl samordnad regional förvaltning är en framgångsfaktor. I detta
sammanhang är fler än de uppräknade tio myndigheterna viktiga. Se vidare bilaga 3.
Det kan i detta sammanhang finnas skäl att lyfta frågan om att överföra uppgifter som bidrar till tillväxt och utveckling från andra myndigheter till länsstyrelserna.
Länsstyrelsen arbetar och är pådrivande inom ramen för av regeringen och riksdagen fattade beslut med samordning och hållbarhetsfrågor på många olika sätt.
Beträffande hållbar utveckling har länsstyrelserna besvarat remissen om uppdrag till statliga myndigheter att bidra med underlag till Sveriges genomförande
av Agenda 2030. Länsstyrelsen bedömer att vi och andra länsstyrelser, mot bakgrund av de verksamheter som länsstyrelserna ansvarar för, skulle kunna ta en
betydande roll och ansvar för samordning, genomförande och uppföljning av arbetet med Agenda 2030.

Mottagande av nyanlända

Indelningskommittén har pekat ut mottagande av nyanlända som en viktig fråga
som motiverar myndighetsgemensam indelning. Länsstyrelserna har viktiga upp-
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gifter inom detta område, och bra integration främjar länets tillväxt och utveckling. Som Indelningskommittén skriver är Arbetsförmedlingen en viktig aktör för
integration. Likaså bedömer vi att Försäkringskassan en viktig aktör på området
och Länsstyrelsens samordningsuppdrag underlättas om även Försäkringskassan
omfattas av en myndighetsgemensam indelning.

Övrig samordning

Staten bör i sin styrning av statliga myndigheter ha fokus på att underlätta samverkan på länsnivå mellan statliga myndigheter, samt mellan statliga myndigheter och kommunala självstyrelseorgan. Den stora utmaningen är att hitta arbetssätt som möjliggör för centrala myndigheter att utveckla en god samverkan
med länsstyrelser och regionalt ansvariga organ. Det hade varit intressant ur
detta perspektiv att även genomlysa myndighetssamordningen på nationell nivå
och i synnerhet samordningen mellan myndigheter och ansvariga departement. I
likhet med den parlamentariska Landsbygdskommitténs slutsatser så riskerar
flera av de regionalt sett mest angelägna tvärsektoriella framtidsfrågorna som
exempelvis integration, kompetensförsörjning och totalförsvar, att fastna mellan
departementen och som i sin tur påverkar tydligheten i myndighetsuppdragen på
regional nivå.
Länsstyrelsen har identifierat fler områden än de tre som Indelningskommittén
särskilt berör, där Länsstyrelsen bör ha ansvar för statlig samordning i länet.
Dessa är klimat- och energiomställning, landsbygdsutveckling, miljökvalitetsmålen, samhällsplanering, bostadsförsörjning, jämställdhet och mänskliga rättigheter.
Det finns idag regionalt organiserade sakmyndigheter där det kan finnas
skäl att pröva om uppdragen skulle kunna läggas direkt på länsstyrelserna. Se mer om detta i bilaga 3.

Samordningsansvar

Indelningskommittén för ett resonemang (s. 126) om vem som ska samordna staten regionalt. Indelningskommittén menar att det inte vore realistiskt eller effektivt att ha från två till sju länsstyrelser som samordnare och att man därför ska
välja någon annan myndighet som samordnare eller välja en av länsstyrelserna
inom det geografiska området som samordnare.
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Utredningen föreslår att sektorsmyndigheter ska utnämnas att samordna andra
myndigheter inom sina respektive sakområden. Länsstyrelsen anser inte att det
är en framkomlig väg av flera skäl. Vi bedömer att förslaget varken leder till ökad
måluppfyllelse eller tydlighet och inte heller bättre tillgänglighet och service för
våra medborgare. Länsstyrelsen anser inte att samordningsuppdraget ska spridas
på flera sektorsmyndigheter och avstyrker detta förslag.
Länsstyrelsen samordnar redan idag myndigheter som är länsöverskridande, med
gott resultat. Länsstyrelserna ska även fortsatt har samordningsansvar i länet.
Länsstyrelserna har redan idag en väl utvecklad och fungerande samverkan
sinsemellan och Länsstyrelsen delar inte Indelningskommitténs påstående att det
inte är realistiskt att ha flera länsstyrelser som samordnare inom ett geografiskt
område. Länsstyrelsen anser att det är fullt möjligt för respektive länsstyrelse att
även fortsättningsvis samordna staten och andra aktörer inom respektive län.

Geografisk indelning

Indelningskommittén lämnar två förslag på geografisk indelning, med möjliga justeringar av den föreslagna geografin och av vilka myndigheter som ska omfattas
av den ensade geografiska indelningen.
Länsstyrelsen anser att fler myndigheter än de uppräknade tio är viktiga för statens, dvs. länsstyrelsernas, samordning på regional nivå och därför bör ha samma
geografiska indelning.
Som Indelningskommittén konstaterar finns ingen självklar utgångspunkt för ett
förslag om en myndighetsgemensam indelning. Indelnignskommitténs olika förslag på geografisk indelning bygger huvudsakligen på kommunala- och sjukvårdsregionsaspekter. Någon djupare utredning om statliga samverkansfomer och strukturer har inte gjorts. Mot bakgrund av Länsstyrelsens erfarenheter av samverkan har vi mycket svårt att se att något av de två förslagen, och de justeringar
av dessa förslag som förs fram, är lämpliga. Vi bedömer att förslagen sannolikt
inte innebär att de fördelar som räknas upp på s. 111 i utredningen följer på något av förslagen.
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Alternativ ett (huvudförslag)

Länsstyrelsen avstyrker huvudförslaget.
Indelningskommittén föreslår i det första förslaget en geografisk indelning i sex
geografiska områden, vilka följer sjukvårdens indelning i sjukvårdsregioner. I
detta förslag kommer Länsstyrelsen i Dalarnas län vara en del av område Mitt,
som föreslås omfatta Dalarnas, Gävleborgs, Södermanlands, Värmlands, Uppsala,
Västmanlands och Örebro län. Befolkningsmängden i denna region beräknas
uppgå till 2 082 515 personer. Område Mitt föreslås omfatta sju län och 80 kommuner. Indelningskommittén konstaterar att denna indelning är problematisk
och att ingen av de uppräknade myndigheterna idag har ett område motsvarande
det som i förslaget benämns område Mitt. Indelningskommittén föreslår som en
lösning på problemet att Värmlands län inte ska ingå i område Mitt utan istället
ingå i område Väst. En ytterligare lösning utifrån att Polismyndigheten har aviserat att de får mycket svårt att inom en överskådlig tid genomföra en ny omorganisation för att anpassa sig till föreslaget område Mitt (s. 134) är att låta Polismyndigheten, Kriminalvården, Åklagarmyndigheten och Säkerhetspolisen ha
två områden inom det föreslagna området Mitt. Kvar i den ensade geografiska indelningen blir då endast sex myndigheter, nämligen Arbetsförmedlingen, Försvarsmakten, Migrationsverket, Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige, Tillväxtverket och Trafikverket.
Länsstyrelsen anser att detta förslag är olämpligt. Det försvårar samordning och
skapar otydlighet. Situationen där flera myndigheter som har nära samarbete har
olika geografisk indelning skulle till stor del kvarstå. De båda föreslagna lösningarna på de problem detta alternativ skapar skulle öka otydligheten och försvåra
samordningen, och de vinster utredningen framför att indelningen skulle ge väger
inte upp de nackdelar denna innebär.
För att lösa de problem som detta förslag orsakar ges alternativ som skulle innebära att flera viktiga myndigheter hade en annan indelning än de andra, eller att
ett av länen bröts ut och därmed inte får en annan geografiska indelning än andra
myndigheter i området. Att låta de sex kvarvarande ha en annan geografisk indelning än de andra fyra bedömer Länsstyrelsen vara olämpligt utifrån bland annat ett krisberedskaps- och ett brottsförebyggandperspektiv. Att bryta ut ett av
länen, Värmland, innebär att detta län får en annan indelning än bland annat Polismyndighetens. Också detta kan ifrågasättas ur samma perspektiv som nyss
framförts.
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Alternativ två (alternativt förslag)

Utredningen föreslår som en alternativ geografisk indelning sju områden som följer Polismyndighetens indelning. Länsstyrelsen i Dalarnas län föreslås då ingå i
område Bergslagen, som föreslås omfatta Dalarnas, Värmlands och Örebro län.
Befolkningsmängden beräknas uppgå till 865 471 personer. Eftersom Polismyndigheten har aviserat att någon organisatorisk förändring avseende den geografiska indelningen inte är aktuell inom överskådlig tid, anser Länsstyrelsen att
detta alternativ är något lämpligare än alternativ ett, för att undvika otydlighet
och inte försvåra en redan fungerande samordning. Dock innebär förslaget att
denna region blir den till befolkningsantalet minsta. Länsstyrelsen bedömer att
det innebär utmaningar för den regionen, exempelvis i att få genomslag för regionens viktiga frågor om man är en resurssvagare part.

Andra viktiga faktorer

Utöver vad vi tidigare har anfört om Länsstyrelsens roll och mandat anser Länsstyrelsen att det finns andra frågor som är av större betydelse för staten (och
Länsstyrelsens samordnande roll) i länet och därmed mer angelägna att lösa än
att organisera några myndigheter enligt något av de båda föreslagna alternativen.
En av dessa är vikten av att myndigheters indelning följer länsgränser samt att
centrala myndigheter, såväl de som har regional indelning som de utan en sådan,
har en företrädare med relevant mandat och regional kunskap i länet, som Länsstyrelsen kan samverka med. Se vidare motiveringar i vårt yttrande den 27 oktober 2017.

Residensstäder

Indelningskommittén menar att det är ofrånkomligt att färre landsting innebär
förre residensstäder (s. 21). Indelningskommitténs förslag ska inte förutsätta
ändrad länsindelning och kommittén ska inte utreda frågor om länsstyrelsernas
organisation (s. 112). Länsstyrelsen har inte kunnat finna någon motivering till
slutsatsen om antal residensstäder. Frågan omfattas, som Länsstyrelsen uppfattar det, inte av de slutliga utredningsdirektiven, vilket kan förklara avsaknaden
av motiv till ställningstagandet. Vi delar inte den framförda uppfattningen.

Konsekvensanalys

Länsstyrelsen anser att även konsekvenserna för länsstyrelserna bör utredas innan beslut. Förslagen påverkar länsstyrelsernas nuvarande samverkansformer
vilket kommer att få konsekvenser för länsstyrelserna. Även Indelningskommitténs uppfattning att samordningsansvaret antingen ska läggas på en eller flera
sakmyndigheter eller på färre länsstyrelser kommer att få konsekvenser för länsstyrelserna. Därtill ska läggas utredningens påstående om residensstäder.
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Landshövding Ylva Thörn har beslutat detta yttrande. Länsrådet Camilla Fagerberg har varit föredragande.

Ylva Thörn
Camilla Fagerberg

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrifter.
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