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Beslut om remissyttrande avseende
Indelningskommitténs betänkande
”Myndighetsgemensam indelning samverkan på regional nivå” (SOU 2018:10)
Ärendebeskrivning
Trafikförvaltningen har av landstingsstyrelsens förvaltning fått
Indelningskommitténs betänkande Myndighetsgemensam indelning samverkan på regional nivå (SOU 2018: 10) på intern remiss inom landstinget.
Ärendet omfattar beslut om yttrande över remissen.
Avstämning av ärendet har skett med Förvaltning för utbyggd tunnelbana, som
har meddelat att man inte har några synpunkter på remissen.

Beslutsunderlag
Förvaltningschefens tjänsteutlåtande 2018-05-01, dnr SL 2018-05-01, samt
nedanstående underlag, dnr Fi/ 2018/00966 /K:
• http://www.sou.gov.se/wp-content/uploads/2016/01/SOU2018_10_Volym-1_webb.pdf
• http://www.sou.gov.se/wp-content/uploads/2016/01/SOU2018_10_Volym-2_webb.pdf

Förslag till beslut
Trafiknämnden föreslås besluta

K1 (Öppen)
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att

godkänna föreliggande tjänsteutlåtande som svar på remissen från
landstingsstyrelsens förvaltning

att

förklara paragrafen omedelbart justerad.

Förslag och motivering
Bakgrund
Indelningskommittén har i uppdrag av regeringen att utreda ett antal frågor om
statliga myndigheters regionala indelning:
− 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.
− Utreda beteckningen för kommuner på regional nivå.
− Föreslå en reglering i lagen (1979:411) om ändringar i Sveriges indelning i
kommuner och landsting (indelningslagen) om vilken hänsyn som ska tas
till berörda landstings och kommuners samt befolkningens synpunkter vid
ändringar i landstingsindelningen.
− Kartlägga landstingens samverkan och redogöra för hur landstingen ser på
den framtida utvecklingen när det gäller samverkan
Överväganden och motivering
Kommitténs förslag
Utredningen föreslår en myndighetsgemensam regional indelning som ska
främja samverkan och samordning av staten på regional nivå och statens
samverkan med kommuner och landsting. Kommittén bedömer att följande
myndigheter ska ha en samordnad geografisk indelning: Arbetsförmedlingen,
Försvarsmakten, Kriminalvården, Migrationsverket, Polismyndigheten, Rådet
för Europeiska socialfonden i Sverige, Säkerhetspolisen, Tillväxtverket,
Trafikverket och Åklagarmyndigheten.
Förslaget innebär att följa en indelning som i princip överensstämmer med
nuvarande geografiska indelning för sjukvårdsregioner i följande geografiska
områden (län):
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•
•
•
•
•
•
•

Jämtland, Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland
Dalarna, Gävleborg, Södermanland, Uppsala, Värmland,
Västmanland, Örebro
Gotland, Stockholm
Jönköping, Kalmar, Östergötland
Halland, Västra Götaland
Blekinge, Kronoberg, Skåne.

Utredningen föreslår att beteckningen landsting ska ändras till region och att en
enhetlig beteckning på landsting bör användas i hela landet och i alla
sammanhang. Idag används olika beteckningar i olika delar av landet och olika
beteckningar används på valsedeln vid allmänna val än i kommunikationen med
medborgarna.
Kommittén föreslår en ny bestämmelse om att särskild hänsyn ska tas till
önskemål och synpunkter från berörda landsting vid ändringar i
landstingsindelningen. Särskilda skäl bör krävas för att besluta om en ändring
mot ett berört landstings vilja och särskild hänsyn ska tas till önskemål och
synpunkter från kommuner som berörs av en sådan ändring. I övrigt
överensstämmer kommitténs förslag avseende regler vid ändringar av
kommunindelning respektive landstingsindelning i stora delar med dagens
regler.
Kommittén föreslår att befolkningens önskemål och synpunkter vid ändringar i
landstingsindelningen bör beaktas och att landstingen som ett led i beredningen
av ett yttrande eller en ansökan om ändrad landstingsindelning ska inhämta
befolkningens önskemål och synpunkter.
Kommittén har kartlagt samverkan mellan landsting och konstaterar att det i
dag sker en omfattande samverkan mellan landstingen samt att landstingen
bedömer att behovet av samverkan kommer att öka.

Trafikförvaltningens synpunkter på förslaget
Trafikförvaltningen lämnar i det följande synpunkter på de delar av förslaget
som berör förvaltningens uppdrag som regional kollektivtrafikmyndighet med
ansvar för landstingets trafikplanering samt att samverka med bland annat
kommuner och landsting samt angränsande läns regionala kollektivtrafikföretag
för regionala trafiklösningar.
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Trafikförvaltningen konstaterar att kommitténs förslag har begränsade
beröringspunkter med trafikförvaltningens uppdrag och verksamhet. Av de
statliga myndigheter som föreslås få förändrad regional indelning har
förvaltningen ett omfattande samverkansbehov med Trafikverket, medan
behovet av samverkan med de övriga statliga myndigheter som omfattas av
kommitténs förändringsförslag däremot är begränsat. Eftersom kommitténs
förslag om myndighetsgemensam regional indelning inte innebär någon
förändring av Trafikverkets regionala indelning för Stockholms län innebär
kommitténs förslag därför inte någon betydande förändring för förvaltningen.
Förvaltningen har inga synpunkter på kommitténs förslag om benämning av
kommuner på regional nivå eller på förslag rörande hänsyn till befolkningens
synpunkter vid förändrade regionala indelningar.
När det gäller frågan om landstingens framtida samverkansbehov är
förvaltningens bedömning att nya krav på tillgänglighet och utbyggd
transportinfrastruktur innebär ständigt ökade behov av god samverkan kring
kollektivtrafiken för att kunna erbjuda en god trafikering med hög tillgänglighet,
samordnade taxe- och biljettsystem och smidiga övergångar mellan trafikslag.
Som tidigare konstaterats bedöms kommitténs förslag bedöms inte förändra
förvaltningens förutsättningar för detta.
Ekonomiska konsekvenser
Förslaget bedöms inte medföra några ekonomiska konsekvenser för
Trafikförvaltningens verksamhet.
Riskbedömning
Förslaget innebär inga risker av betydelse för förvaltningens uppdrag.

Caroline Ottosson
Förvaltningschef

Jens Plambeck
Chef Strategisk utveckling
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Finansdepartementet

Avdelningen för offentlig förvaltning,
Kommunenheten
Kansliråd
Henrik Källsbo
08-4054350

lndelningskommittens betänkande Myndighetsgemensam
indelning - samverkan på regional nivå (2018: 10)

Remissinstanser
1

Riksrevisionen

2

Riksdagens ombudsmän

3

Göta hovrätt

4

Kammarrätten i Stockholm

5

Förvaltningsrätten i Luleå

6

Förvaltningsrätten i Stockholm

7

Domstolsverket

8

Åklagarmyndigheten

9

Polismyndigheten

10 Säkerhetspolisen
11 Kriminalvården
12 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
13 Migrationsverket
14 Försvarsmakten
15 Försäkringskassan
16 Socialstyrelsen
1 7 Inspektionen för vård och omsorg
18 Pensionsmyndigheten
19 Tullverket

Telefonväxel: 08-405 10 00
Fax:
Webb: www.regeringen.se

Postadress: 103 33 Stockholm
Besöksadress: Jakobsgatan 24
E-post: fi.registrator@regeringskansliet.se
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20 Ekonomistyrningsverket

21 Skatteverket

22 Kammarkollegiet

23 Statistiska centralbyrån
24 Arbetsgivarverket

25 Länsstyrelsen i Stockholms län

26 Länsstyrelsen i Uppsala län

27 Länsstyrelsen i Södermanlands län

28 Länsstyrelsen i Östergötlands län

29 Länsstyrelsen i Jönköpings län

30 Länsstyrelsen i Kronobergs län

31 Länsstyrelsen i Kalmar län

32 Länsstyrelsen i Gotlands län
33 Länsstyrelsen i Blekinge län

34 Länsstyrelsen i Skåne län

35 Länsstyrelsen i Hallands län

36 Länsstyrelsen i Västra Götalands län

37 Länsstyrelsen i Värmlands län

38 Länsstyrelsen i Örebro län

39 Länsstyrelsen i Västmanlands län

40 Länsstyrelsen i Dalarnas län

41 Länsstyrelsen i Gävleborgs län

42 Länsstyrelsen i Västernorrlands län
43 Länsstyrelsen i Jämtlands län

44 Länsstyrelsen i Västerbottens län

45 Länsstyrelsen i Norrbottens län

46 Statskontoret

47 Statens servicecenter

48 Linköpings universitet

49 Lunds universitet
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50 Umeå universitet

51 Uppsala universitet

52 Göteborgs universitet

53 Högskolan i Dalarna
54 Södertörns högskola

55 Naturvårdsverket

56 Elsäkerhetsverket
57 Trafikverket

58 Tillväxtverket

59 Skogsstyrelsen

60 Statens jordbruksverk

61 Statens veterinärmedicinska anstalt

62 Livsmedelsverket
63 Boverket

64 Lantmäteriet

65 Institutet för språk och folkminnen
66 Riksantikvarieämbetet

67 Valmyndigheten

68 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
69 Arbetsförmedlingen

70 Arbetsmiljöverket

71 Alvesta kommun

72 Borlänge kommun

73 Bräcke kommun

74 Enköpings kommun
75 Eskilstuna kommun

76 Falköpings kommun

77 Gotlands kommun

78 Gällivare kommun

79 Halmstads kommun
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80 Haparanda kommun
81 Hudiksvalls kommun
82 Karlskoga kommun
83 Karlskrona kommun
84 Kristinehamns kommun
85 Kungsbacka kommun
86 Kungsörs kommun
87 Laxå kommun
88 Lunds kommun
89 Motala kommun
90 Mönsterås kommun
91 Norrköpings kommun
92 Norsjö kommun
93 Norrtälje kommun
94 Nässjö kommun
95 Osby kommun
96 Ovanåkers kommun
97 Sala kommun
98 Sollefteå kommun
99 Stenungssunds kommun
100 Stockholms kommun
101 Sölvesborgs kommun
102 Tierps kommun
103 Timrå kommun
104 Torsby kommun
105 Trelleborgs kommun
106 Trosa kommun
107 Umeå kommun
108 Vansbro kommun
109 Vimmerby kommun
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110 Vänersborgs kommun
111 Värmdö kommun
112 Värnamo kommun
113 Växjö kommun
114 Åre kommun
115 Samverkansorganet i Södermanlands län
116 Samverkansorganet i Uppsala län
117 Samverkansorganet i Kalmar län
118 Samverkansorganet i Värmlands län
119 Samverkansorganet i Dalarnas län
120 Samverkansorganet i Västerbottens län
121 Blekinge läns landsting
122 Dalarnas läns landsting
123 Gävleborgs läns landsting
124 Hallands läns landsting
125 Jämtlands läns landsting
126 Jönköpings läns landsting
127 Kalmar läns landsting
128 Kronobergs läns landsting
129 Norrbottens läns landsting
130 Skåne läns landsting
131 Stockholms läns landsting
132 Södermanlands läns landsting
133 Uppsala läns landsting
134 Värmlands läns landsting
135 Västerbottens läns landsting
136 Västernorrlands läns landsting
137 Västmanlands läns landsting
138 Västra Götalands läns landsting
139 Örebro läns landsting
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140 Östergötlands läns landsting
141 Företagarna
142 Hela Sverige ska leva
143 Ideell Arena
144 Landsorganisationen (LO)
145 Lantbrukarnas riksförbund (LRF)
146 Röda korset
147 Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation (RIO)
148 Skärgårdarnas riksförbund
149 Småkom
150 Studieförbunden
151 Svensk kollektivtrafik
152 Svenskt Näringsliv
153 Sveriges akademikers centralorganisation (SACO)
154 Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
155 Tjänstemännens centralorganisation (TCO)
Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den
31 augusti 2018. Remissvaren skickas i elektronisk form till
fi.remissvar@regeringskansliet.se och
fi.ofa.k.remissvar@regeringskansliet.se, gärna i både word- och pdf-format,
med ett filnamn som innehåller remissinstansens namn. I remissvaret anges
Regeringskansliets diarienummer Fi/ 2018/ 00966 /K.
I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller
materialet i betänkandet.
Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En
myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att
redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att
svaret ger besked om detta.
För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna
synpunkter.
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Frågor under remisstiden kan ställas till Henrik Källsbo, e-post
henrik.kallsbo@regeringskansliet.se, telefon 08-405 43 50.
Önskas ett fysiskt exemplar av remissen, vänligen kontakta Norstedts juridik
kundtjänst antingen genom e-post: kundservice@nj.se
mailto:kundservice@nj.se eller telefon: 08-598 191 00
Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens
promemoria Svara på remiss -hur och varför (SB PM 2003:2). Den kan
laddas ner från Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se.
Remissvaren får gärna struktureras efter betänkandets innehållsförteckning
enligt följande indelning:
Myndighetsgemensam indelning
Beteckning och utformning av namn på kommuner på regional nivå
Landstingens, kommunernas och befolkningens synpunkter vid
ändringar i landstingsindelningen
Landstingens samverkansmönster
Finansiering av förvaltningsutgifter för det regionala
utvecklingsansvaret
Övriga synpunkter

UL��L

l,.

\
Magnus Bengtson
Expedi ons- och rättschef

Kopia till
Norstedts Juridik AB, 106 47 Stockholm
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