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Svar på frågor från Indelningskommittén
Indelningskommittén har genom tilläggsdirektiv (Dir. 2017:72) bland annat fått i uppdrag
att översiktligt kartlägga landstingens nuvarande samverkan med varandra inom deras olika
verksamhetsområden. 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.
De ber därför i brev 2017-09-04 om svar på följande frågor:
1. Vilka olika samarbeten mellan landsting deltar ert landsting (eller i
förekommande fall regionförbund) i inom:
a) Hälso- och sjukvårdsområdet
I norra sjukvårdsområdet finns ett formaliserat samarbete mellan de fyra nordligaste
landstingen/regionerna som innefattar regionsjukvård, forskning-utvecklingutbildning, folkhälsa, regionalt cancercentrum, och övriga samarbeten t ex inom
sjuktransporter, läkemedel mm
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b) Infrastrukturplanering

3(5)

c) Kollektivtrafik
Samarbete i busstrafiken mellan de 4 nordliga landstingen om biljetter, biljettmaskiner,
trafik över länsgräns mm. Norrtåg AB ett gemensamt ägt bolag för att bedriva regional
tågtrafik i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland. Regelbundna
presidieträffar och VD/MC träffar för de kvarvarande bolagen och RKM. F n undersöks
möjligheten att samordna bussgodsverksamheten i ett gemensamt bolag.
d) Regional utveckling
Vi finner frågan något märklig såtillvida att infrastrukturplanering, kollektivtrafik samt
kultur- och utbildningsområdena är centrala delar i det övergripande begreppet regional
utveckling. Vi ser även – i ett bredare perspektiv – hälso- och sjukvårdsområdet som en
viktig del i regional utveckling även om vi av organisatoriska skäl har det i en egen
förvaltning.
En analyssamverkan sker med Region Västernorrland och Region Västerbotten vad
gäller utvecklandet av en utvärderings- och programlogik, sker i projektform. När det
gäller EU-frågor sker samverkan mellan de fyra norrlandstingen inom ramen för
Europaforum Norr, som är en strukturerad nätverkssamverkan.
Mid Sweden European Office är Jämtland Härjedalens och Västernorrlands
gemensamma representation i Bryssel. Kontoret drivs som ett samarbete mellan Region
Jämtland Härjedalen, Landstinget Västernorrland och Kommunförbundet
Västernorrland.
e) Kultur
De fyra nordligaste länen, Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och
Jämtland/Härjedalen har ett mångårigt samarbete med utgångspunkt i gemensamma
utmaningar som att överbrygga avstånd, utveckla starka, nationellt intressanta scener
och verksamheter samt förmera ett kvalitativt utbud av kultur till medborgarna på
jämlika villkor. Samarbetet syftar till att ytterligare stärka det professionella kulturlivets
roll och position som tillväxtfaktor i norra Sverige. Genom stärkt samverkan blir
kulturen i norr en starkare nationell röst och det finns goda möjligheter att utveckla
samarbetet genom formaliserade nätverk, erfarenhetsspridning, kompetensutveckling
och resursoptimering. En annan viktig aspekt är det kollegiala lärandet samt effektivare
resursanvändning.
Samverkan sker främst inom scenkonst men även sedan många år inom musei- och
biblioteksområdet och numera även inom konsulentområdena bildkonst, film, och slöjd.
Utbildning
Nätverk inom rektorsutbildningen och kompetensplattformen liksom
erfarenhetsutbyten men ingen formell samverkan.
f) Andra områden
--
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2. I vilka juridiska/organisatoriska eller andra former sker denna samverkan
inom de olika områdena?
1.a = Kommunalförbund sedan 2005
1.b = För infrastruktur se tabell ovan.
1.d = Europaforum Norr är strukturerad nätverkssamverkan
Mid Sweden European Office – är bygger på ett samarbetsavtal mellan parterna
1.e = Norrlands Nätverk för Musikteater och Dans - NMD är ett kommunalförbund, med
fullmäktige och styrelse sedan 1997, med landstingen/regionerna i Norrbotten,
Västerbotten, Västernorrland och Jämtland Härjedalen som medlemmar vars uppgift är
att medverka till att opera, musikteater och dans blir tillgänglig för alla i norra Sverige
genom förmedling av turnéstöd. Ett statligt turnéstöd riktas årligen till NMD genom
Kulturrådet. Institutioner som ingår i NMD är Piteå Kammaropera, Norrlandsoperan,
Norrdans och Estrad Norr.
3. På vilket sätt ges allmänheten möjlighet att ta del av diskussioner och beslut
inom de olika samarbetsstrukturerna?
1.a När det gäller sjukvårdsregionen sker det i första hand genom protokoll och
handlingar på www.norrlandstingen.se
1.d = Mid Sweden European Office har egen hemsida https://www.lvn.se/Sarprofildelplatser/MidSweden Detsamma gäller Europaforum Norr,
http://www.europaforum.nu/
1.e NMD: Protokoll och aktuella handlingar på nmd-info.se samt i respektive landstings
diarium.

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?
Ja – inom hälso- och sjukvården. Inom hälso- och sjukvården pågår just nu en mycket
intensiv utveckling med kunskapsstyrning som kommer innebära ytterligare
samverkans- och samarbetsstrukturer inom norra sjukvårdsregionen. Inom ramen för
vårt kommunalförbund Norrlandstingens regionförbund (NRF) arbetar vi hela tiden
med frågor och centralisering-decentralisering, d.v.s nivåstrukturering, liksom frågor
om utbildningar – både utvecklingen av läkarutbildningen på fyra studieorter och
påverkan på norra sjukvårdsregionens universitets utbildningsutbud. Slutligen används
NRF som samarbetsplattform i vid bemärkelse.
Inom kollektivtrafiken är det också viktigt med samarbete. Det finns dock många hinder
för att uppnå enighet. Varje part är ju suverän att fatta beslut. Samverkan kan ge sänkta
kostnader, en bättre förhandlingsposition, större volymer, enkelhet mot kund.
Ja – inom kultur genom tydlig statlig signal om vikten av interregional samverkan.
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Ja – Inom Europaforum Norr utvecklas hela tiden samarbetet, och inom samverkan
genom kontor i Bryssel pågår diskussioner om alla fyra länen i norr ska ha ett
gemensamt kontor.
5. Bör beteckningen landsting ändras till en annan gemensam beteckning för
kommuner på regional nivå och i så fall
a) Vilken beteckning?
Begreppet region är förvirrande när vi pratar om region som geografiskt område
samtidigt som organisationen. Inom hälso- och sjukvården blir det dessutom
förvirring när vi både har regionsjukvård och sjukvårdsregioner samtidigt som ett
läns del av detta kallas region.
Vårt förslag är regionkommun.
b) Vilka för- respektive nackdelar finns med denna beteckning?
Fördelarna är att de regioner som nu har namnet region i sitt namn kan behålla det
men när organisationen benämns kan förtydliganden göras genom att använda
ordet regionkommun. I Indelningskommitténs dokument görs i övrigt bra
beskrivningar av för och nackdelar med de olika beteckningarna.

Övrig upplysning
Samarbetsformer har också tidigare delgivits Indelningskommittén i anslutning till
regionbildningsarbetet under 2015-2016. Se Svar till Indelningskommittén
20160226 kapitel 5 Bifogas
Region Jämtland Härjedalen vill också påpeka att samarbetet med Norge och det
sammanslagna Tröndelag och Hälsoföretaken i mittnorge är av stor och ökande vikt
för Region Jämtland Härjedalen.
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