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Remissvar på Myndighetsgemensam indelning – samverkan på 
regional nivå (2018:10) Regeringskansliets diarienummer Fi/2018/00966/K 
 
Vi sex regioner i Sydsverige; Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Blekinge, Skåne och Halland, samverkar 
inom Regionsamverkan Sydsverige över regiongränserna inom flera politikområden, bland annat 
inom regional utveckling, kollektivtrafik- och infrastruktur samt kulturområdet utifrån ett 
helhetstänkande på samhällsutvecklingen. 

Regeringskansliet har översänt indelningskommitténs slutbetänkande ”Myndighetsgemensam 
indelning – samverkan på regional nivå” (SOU 2018:10) på remiss. Utredningens uppdrag har ändrats 
sedan direktivet gavs i juli 2015 och var slutligen att föreslå  
- en samordnad regional indelning för de statliga myndigheter för vilka en geografisk samordning 

är relevant för staten som helhet samt för kommuner och landsting 
- 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. 

 
Regionsamverkan Sydsverige vill lämna följande synpunkter: 
 
Myndighetsgemensam indelning 
Regionsamverkan Sydsverige delar kommitténs syn på de tio statliga myndigheterna som är 
föreslagna (Arbetsförmedlingen, Försvarsmakten, Kriminalvården, Migrationsverket, 
Polismyndigheten, Rådet för Europeiska Socialfonden i Sverige, Tillväxtverket, Trafikverket, 
Säkerhetspolisen och Åklagarmyndigheten) för en ny gemensam geografisk indelning.  
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Sjukvården har många kontakter med olika myndigheter som till exempel IVO, Inspektionen för vård 
och omsorg, Etikprövningsnämnder samt Försäkringskassan som det skulle underlätta om de har 
samma geografiska indelning som de tio föreslagna myndigheterna. Det bör även ses över huruvida 
Skolverket och Skolinspektionen bör följa samma indelning. 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.  
 
Beteckning och utformning av namn på kommuner på regional nivå 
Det är glädjande att konstatera att Indelningskommitténs förslag till beteckning på kommuner på 
regional nivå är Region. Dock anser Regionsamverkan Sydsverige att begreppet län efter namnet 
förvirrar i de fall där en region har namn efter en geografisk yta exempelvis Skåne, Halland, 
Kronoberg. I dessa fall är det naturliga att bara heta Region Skåne etc. Men i de regionerna som har 
namnet efter en stad ska regionen ges möjlighet att lägga till ”län”.  
 
Indelningskommittén föreslår att fullmäktige respektive styrelsen på regional nivå ska i lagstiftningen 
benämnas regionfullmäktige respektive regionstyrelse, Regionsamverkan Sydsverige är särskilt nöjd 
med att det som en följd kommer att stå ”val till regionfullmäktige” på valsedlarna, Regionsamverkan 
Sydsverige hade önskat en ändring redan till valet 2018. Regionsamverkan Sydsverige föreslår dock 
att dessa begrepp, ”regionfullmäktige” och ”regionstyrelse” även ska användas i samtliga 
sammanhang där idag begreppet landstingsfullmäktige eller landstingsstyrelse används, exempelvis i 
tryckfrihetsförordningen och riksdagsordning.  
 
Landstingens, kommunernas och befolkningens synpunkter vid ändringar i 
landstingsindelningen 
Regionsamverkan Sydsverige bejakar Indelningskommitténs förslag om att särskild hänsyn ska tas till 
önskemål och synpunkter från landsting och kommuner som berörs av indelningsändringar.  
 
Övrigt 
Enligt Indelningskommitténs förslag ska de regioner som landet har delats in i för hälso- och sjukvård 
som berör flera landsting i lagstiftningen benämnas samverkansregioner. Regionsamverkan 
Sydsverige anser att benämningen bör inkludera att det handlar om vård och samverkan, ett förslag 
är Vårdsamverkan Syd, Vårdsamverkan Sydost, Vårdsamverkan Väst och så vidare. 
 
Regionsamverkan Sydsverige anser att det är klokt att det vart fjärde år lämnas en rapport till 
regeringen som beskriver utvecklingen av regionernas samverkan, dock kanske det inte är självskrivet 
att det alltid är Göteborgs universitet som får uppdraget, över tid borde uppdragstagaren kunna 
variera. 
 
Regionsamverkan Sydsverige instämmer i Indelningskommitténs förslag att de medel som idag 
finansierar förvaltningsutgifterna för det regionala utvecklingsansvaret flyttas från länsstyrelsernas 
förvaltningsanslag och 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. 
 
För övrigt anser Regionsamverkan Sydsverige att Länsstyrelsernas uppdrag bör ses över och 
förtydligas. Länsstyrelsernas uppdrag bör renodlas till att handla om tillsyn, tillstånd och annan 
rättstillämpning, uppföljning och utvärdering samt att samordna den statliga förvaltningsnivån där 
det är relevant. Regionerna å sin sida bör ha ett otvetydigt ansvar att leda och samordna det 
regionala tillväxtarbetet inklusive landsbygdsutvecklingsfrågor.  
 
Genom denna ansvarsuppdelning skapas en tydlighet mellan det statliga uppdraget och det 
regionala.  
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För Regionsamverkan Sydsverige 
 

    
Mikaela Waltersson   Anna Fransson 
Regionstyrelsens ordförande   Regionstyrelsens ordförande 
Region Halland   Region Kronoberg 
 

   
Henrik Fritzon    Kent Mårtensson  
Regionstyrelsens ordförande   Ordförande  
Region Skåne    Kommunförbundet Skåne 
 

    
Kalle Sandström   Christina Mattisson 
Landstingsstyrelsens ordförande   Regionstyrelsens ordförande  
Landstinget Blekinge   Region Blekinge 
    

   
Anders Henriksson   Ulf Nilsson 
Landstingsstyrelsens ordförande   Ordförande 
Landstinget i Kalmar län   Regionförbundet i Kalmar län 
 
 
 
 
Malin Wengholm  
Regionstyrelsens ordförande 
Region Jönköpings län 
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