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Styrelserna för landstingen och de
kommunala samverkansorganen

Indelningskommittén
Fi 2015:09

Landstingens samverkan m.m.

Vår kommitté har genom tilläggsdirektiv (Dir. 2017:72) bland annat
fått i uppdrag att översiktligt kartlägga landstingens nuvarande
samverkan med varandra inom deras olika verksamhetsområden. I
vissa län är det kommunala samverkansorgan som ansvarar för det
regionala utvecklingsuppdraget.
Vidare behåller kommittén sitt tidigare uppdrag beträffande
beteckningen för kommuner på regional nivå. Enligt detta ska
kommittén analysera om det är lämpligt att ändra beteckningen
landsting till en annan gemensam beteckning för kommuner på
regional nivå samt att utifrån den gemensamma beteckningen föreslå
hur namnen på dessa ska utformas.
Vi skulle som ett led i arbetet med dessa uppdrag vilja ha underlag
från landstingen och de kommunala samverkansorganen i form av svar
på följande frågor:
1) Vilka olika samarbeten mellan landsting deltar ert landsting
(eller i förekommande fall regionförbund) i inom:
a) Hälso- och sjukvårdsområdet
b) Infrastrukturplanering
c) Kollektivtrafik
d) Regional utveckling
e) Kultur- och utbildningsområdena
f) Andra områden
Med samverkan menar vi författningsreglerad samverkan,
formaliserad samverkan (exempelvis gemensamma
kommunalförbund och ideella föreningar) samt andra (inte
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lika formaliserade) samverkansstrukturer mellan landsting,
eller i förekommande fall regionförbund.

2) I vilka juridiska/organisatoriska eller andra former sker
denna samverkan inom de olika områdena?

3) På vilket sätt ges allmänheten möjlighet att ta del av
diskussioner och beslut inom de olika
samarbetsstrukturerna?
4) Hur bedömer ni den framtida utvecklingen av samverkan
mellan landsting inom respektive verksamhetsområde?
a) Kommer den att öka?
b) På vilket sätt kommer den att utvecklas?
5) Bör beteckningen landsting ändras till en annan gemensam
beteckning för kommuner på regional nivå och i så fall
a) Vilken beteckning?
b) Vilka för- respektive nackdelar finns med denna
beteckning?
Se bifogad promemoria beträffande denna fråga.
Vi skulle vilja ha ert svar senast den 16 oktober 2017, till adressen
fi.indelningskommitten@regeringskansliet.se.
Indelningskommittén

Barbro Holmberg

Kent Johansson
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Kopia till
samtliga landstings- och regiondirektörer

