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Förslag på myndighetsgemensam indelning
Indelningskommittén har idag överlämnat sitt slutbetänkande till civilminister
Ardalan Shekarabi. I betänkandet förslås en myndighetsgemensam regional indelning
för tio statliga myndigheter. I betänkandet föreslås även att Region blir ny beteckning
på landstingen.
En myndighetsgemensam indelning främjar samverkan och samordning av staten på
regional nivå. Det skulle vara till gagn för medborgare, näringsliv och det civila samhället
samt gynna samverkan med kommuner och landsting. Med en gemensam geografisk
struktur skulle förutsättningar skapas för att hantera samordningsbehoven, såväl på
regional som lokal nivå.
Den gemensamma geografin skulle kunna fungera som en plattform för samverkan, där
olika myndigheter kan analysera problem och behov av insatser. En myndighetsgemensam
indelning på regional nivå skapar en tydligare regional struktur inom vilken också uppdrag
som kräver samordning mellan flera aktörer kan hanteras, när länsnivån inte bedöms vara
ändamålsenlig.
Indelningskommittén bedömer att följande myndigheter har en sådan betydelse för
regional samverkan att de ska ha en samordnad geografisk indelning: Arbetsförmedlingen,
Försvarsmakten, Kriminalvården, Migrationsverket, Polismyndigheten, Rådet för
Europeiska socialfonden i Sverige (strukturfondsprogram), Säkerhetspolisen,
Tillväxtverket (strukturfondsprogram), Trafikverket och Åklagarmyndigheten.
Myndigheterna föreslås följa en indelning som överensstämmer med nuvarande
geografiska indelning för sjukvårdsregionerna. Med en justering för de statliga
myndigheternas indelning som innebär att Hallands län, som i dag delas mellan två
sjukvårdsregioner, ingår i samma område som Västra Götalands län. Denna geografiska
indelning är den som kommittén bedömt bäst främjar samverkan mellan statliga
myndigheter och kommunsektorn och som samlat innebär minst konsekvenser för
berörda myndigheter.

Som ett alternativ till denna regionala indelning föreslås att de aktuella myndigheterna
delas in i en geografi som motsvarar Polismyndighetens sju regioner.
Allt fler landsting använder idag beteckningen region i stället för landsting i takt med att
de har tagit över det regionala utvecklingsansvaret. Den officiella beteckningen är dock
fortfarande Skåne läns landsting osv. Olika beteckningar används i olika delar av landet
och det är ofta en annan beteckning på valsedeln vid allmänna val än den som används i
kommunikationen med medborgarna. Samma beteckning bör användas i hela landet och i
alla sammanhang. Kommittén föreslår därför att beteckningen landsting ändras till region.
De regler som gäller idag vid ändringar av kommunindelning respektive
landstingsindelning överensstämmer i stora delar. Det finns dock vissa skillnader.
Indelningskommittén föreslår en ny bestämmelse om att särskild hänsyn ska tas till
önskemål och synpunkter från berörda landsting vid ändringar i landstingsindelningen.
Vidare att det bör krävas särskilda skäl för att besluta om en ändring mot ett berört
landstings vilja. Det föreslås även att särskild hänsyn ska tas till önskemål och synpunkter
från kommuner som berörs av en sådan ändring.
När det gäller befolkningens önskemål och synpunkter är indelningsfrågors karaktär
sådana att dessa bör beaktas vid ändringar i landstingsindelningen. Därför föreslås att
landstingen som ett led i beredningen av ett yttrande eller en ansökan om ändrad
landstingsindelning ska inhämta befolkningens önskemål och synpunkter.
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