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Indelningskommittén
Juli 2015 tillsattes Indelningskommittén (Barbro Holmberg
och Kent Johansson) med uppdraget att föreslå en ny läns‐
och landstingsindelning (färre län och landsting)
30 juni 2016 delbetänkande ”Regional indelning – tre nya
län” (SOU 2016:48). Regeringen valde att inte fortsätta
bereda förslagen i delbetänkandet.
22 juni 2017 tilläggsdirektiv där uppdraget om färre län och
landsting utgick. Uppdraget om statliga myndigheters
regionala indelning förtydligades samt uppdraget kvarstod
om beteckningen för kommuner på regional nivå. Ett
uppdrag tillkom om att kartlägga landstingens samverkan
och redogöra för hur landstingen ser på den framtida
utvecklingen när det gäller samverkan.
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Myndighetsgemensam indelning
– samverkan på regional nivå
I slutbetänkandet föreslår indelningskommittén
• en myndighetsgemensam regional indelning
för tio statliga myndigheter
• att Region blir ny beteckning på landstingen
• en ny bestämmelse om att särskild hänsyn ska
tas till önskemål och synpunkter från berörda
landsting vid ändringar i landstingsindelningen

Vilka myndigheter berörs?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arbetsförmedlingen
Försvarsmakten
Kriminalvården
Migrationsverket
Polismyndigheten
Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
(strukturfondsprogram)
Säkerhetspolisen
Tillväxtverket (strukturfondsprogram)
Trafikverket
Åklagarmyndigheten
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Ny statlig indelning
• De statliga myndigheterna har olika
geografisk indelning vilket försvårar
samverkan mellan myndigheterna samt
även samverkan med regioner, landsting
och kommuner.
• Förslaget till indelning överensstämmer
med nuvarande geografiska indelning för
sjukvårdsregionerna, med en justering:
Hallands län, som idag delas mellan två
sjukvårdsregioner, föreslås ingå i samma
område som Västra Götalands län

En alternativ indelning är
Polismyndighetens sju regioner
•
•
•
•
•
•
•

Nord
Mitt
Bergslagen
Stockholm
Öst
Väst
Syd
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Landsting blir Region
• Den formella beteckningen idag är landsting
vilket innebär att det till exempel står ”val till
landstingsfullmäktige” på valsedlarna och inte
”val till regionfullmäktige” vilket förvirrar
• Indelningskommitténs förslag är att alla landsting
/ regioner benämns på samma sätt och att
beteckningen blir ”Region”
• Kommittén föreslår att det ska heta till exempel
Region Hallands län, Region Kronobergs län,
Region Jönköpings län, Region Kalmar län, Region
Blekinge län och Region Skåne län

Tidplan framöver
• Indelningskommittén har lämnat sitt
slutbetänkande till civilminister Ardalan Shekarabi
• Förslaget är ute på remiss i regioner, landsting
och kommuner fram till 31 augusti 2018
• Civilministern beslutar därefter om en
proposition kan läggas till riksdagen om en
ändring i kommunallagen till 1 januari 2020
• Ändring i myndigheternas regionala indelning
1 januari 2021
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Likalydande remissvar från regioner och
landsting i Regionsamverkan Sydsverige?
•
•
•
•

ledningsgruppen 25/4
styrelsen 17‐18/5
beslut i respektive organisation
sista datum att lämna in remissvar är 31/8

För den som vill läsa allt
• remissmissiv:
https://www.lantmateriet.se/contentassets/9b8a
3408c1884116ba03e7588362daa6/102‐2018‐
2179.pdf
• slutbetänkandet:
http://www.sou.gov.se/wp‐
content/uploads/2018/03/SOU‐2018_10_Volym‐
1_webb.pdf
• författningsändringar:
http://www.sou.gov.se/wp‐
content/uploads/2018/03/SOU‐2018_10_Volym‐
2_webb.pdf
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