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§ 273 Svar på frågor om kriterier kring arbetet
med ny läns- och landstingsindelning
(RS/1765/2015)
Ärendebeskrivning

Indelningskommittén ska på regeringens uppdrag föreslå en ny läns- och
landstingsindelning. Förslaget ska vara förankrat med berörda parter, bl.a. SKL,
landsting, kommunala samverkansorgan och kommuner. Ett första möte mellan
kommittén och den samrådsgrupp som alla landsting har utsett kontaktpersoner till
hölls den 21 oktober. Region Jämtland Härjedalens kontaktpersoner är Ann-Marie
Johansson (S), Ann-Sofie Andersson (S) och Eva Hellstrand (C). På mötet hölls
en inledande diskussion kring arbetet. Inför detta möte fick samrådsgruppen ett
brev med frågor som kommittén önskade synpunkter kring. Indelningskommittén
önskar nu, efter denna inledande diskussion, ha skriftliga svar på de frågor som
ställdes i brevet.
I detta hänvisas bland annat till Ansvarskommitténs (SOU 2007:10) slutsatser och
förslag. Ansvarskommittén ställde i sitt slutbetänkande upp ett antal kriterier för en
framtida regionindelning och vad en ny region ska kunna ansvara för. Dessa kan i
korthet beskrivas omfatta folkmängd, regionsjukhus, forskningsmiljöer,
sammanhållna arbetsmarknadsregioner samt regional identitet.
Indelningskommittén begär att två frågor ska besvaras:
 Är Ansvarskommitténs kriterier alltjämt relevanta?
 Vilka myndigheter är i detta sammanhang relevanta utifrån ett landstings,
regions- och kommunperspektiv?
Indelningskommittén har begärt svar från Region Jämtland Härjedalen, men vill att
regionen samverkar med länets kommuner i besvarandet. Regionens
samverkansråd har därför getts möjlighet att yttra sig över utarbetat förslag till svar.
Samverkansrådet har lämnat ett antal förslag på ändringar som bör beaktas i det
slutliga svaret. Ärendet kommer också att behandlas av regionala
utvecklingsnämnden den 15 december.
För att kunna lämna ett slutligt svar till Indelningskommittén senast den 18
december bör regionstyrelsens ordförande tillsammans med regionala
utvecklingsnämndens ordförande och i samråd med regionstyrelsens 2:e vice
ordförande, få i uppdrag att slutligt utforma och besluta om svaret till
Indelningskommittén.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag från Regionens samverkansråd 2015-11-30, § 84
Justerandes sign
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Regionstyrelsen
2015-12-08
Förslag till svar på Indelningskommitténs frågor

Regiondirektörens förslag
1. Regionstyrelsens ordförande får i uppdrag att tillsammans med regionala
utvecklingsnämndens ordförande och i samråd med regionstyrelsens 2:e
vice ordförande slutligt utforma och besluta om svaret till
Indelningskommittén.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
-----------Ett reviderat förslag till svar som inkluderar regionala samverkansrådets
synpunkter presenteras för regionstyrelsen inför behandlingen av ärendet.

Yrkande
Thomas Andersson (C) yrkar att sista meningen i första stycket ”Det kan leda fram
till helt olika geografiska regionindelningar” i förslaget till svar till
Indelningskommittén stryks.

Proposition

Ordföranden ställer proposition på Thomas Anderssons ändringsyrkande och
finner det antaget.
Ordföranden ställer proposition på regiondirektörens förslag och finner det
antaget.
REGIONSTYRELSENS BESLUT

1. Regionstyrelsens ordförande får i uppdrag att tillsammans med regionala
utvecklingsnämndens ordförande och i samråd med regionstyrelsens 2:e
vice ordförande slutligt utforma och besluta om svaret till
Indelningskommittén.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Protokollsanteckning

Anna Hildebrand (MP) deltar inte i beslutet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2(2)

1(9)

Planerings- och beställarstaben
Ingela Jönsson
Tfn: 063-14 77 62
E-post: ingela.jonsson@jll.se

2015-12-11

RS/1765/2015

Svar på Indelningskommitténs frågor
Indelningskommittén ska på regeringens uppdrag föreslå en ny läns- och
landstingsindelning. Förslaget ska vara förankrat med berörda parter, bl.a. SKL,
landsting, kommunala samverkansorgan och kommuner. Ett första möte mellan
kommittén och den samrådsgrupp som alla landsting har utsett kontaktpersoner1 till
hölls den 21 oktober. På mötet hölls en inledande diskussion kring arbetet. Inför detta
möte fick samrådsgruppen ett brev med frågor som kommittén önskade synpunkter
kring. Indelningskommittén önskar nu, efter denna inledande diskussion, ha skriftliga
svar på de frågor som ställdes i brevet.
I detta hänvisas bland annat till Ansvarskommitténs (SOU 2007:10) slutsatser och
förslag. Ansvarskommittén ställde i sitt slutbetänkande upp ett antal kriterier för en
framtida regionindelning och vad en ny region ska kunna ansvara för. Dessa kan i
korthet beskrivas omfatta folkmängd, regionsjukhus, forskningsmiljöer, sammanhållna
arbetsmarknadsregioner samt regional identitet.

Indelningskommitténs första fråga:
Är Ansvarskommitténs kriterier alltjämt relevanta?
Indelningskommittén förtydligar frågan så här: ”Om kriterierna är relevanta, vilken
betydelse har respektive kriterium för en framtida regionindelning? Finns det något
ytterligare kriterium som bör läggas till? Kommittén har för avsikt att använda de
kriterier som bedöms relevanta som en utgångspunkt för arbetet, inte som absoluta
krav.”
Region Jämtland Härjedalens svar:
Innan frågan kan besvaras behöver Indelningskommittén bestämma sig för om det
viktigaste för en regionbildning är hälso- och sjukvården eller regionalutveckling.
Bakgrunden till denna kommentar är att de olika kriterierna har olika vikt vid
bedömningen av framtida regionindelning. För regionala utvecklingsfrågorna är
demokrati, lokalkännedom, näringslivets struktur, avstånd och geografi mycket viktiga,
medan för hälso- och sjukvården är regionsjukvård, kvalitet, volymer och
forskningssamverkan i sjukvårdsregionen viktiga.
När det gäller regionsjukvård, och hälso- och sjukvårdens forskning och
utveckling sker idag formaliserad samverkan med övriga norrlandsting i
Norrlandstingens regionförbund, NRF. NRF är ett formellt kommunalförbund med de
Kontaktpersoner från Jämtland Härjedalen är Ann-Marie Johansson (s), Ann-Sofie Andersson
(s), Eva Hellstrand (c)
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uppdrag som andra sjukvårdsregioner sköter i en samverkansnämnd (juridiskt inget
formellt organ), dvs regionsjukvårdsfrågor och tillhörande forskning. Norrlandstingen
skapade NRF främst som beställarförbund för regionsjukvård, både för det
gemensamma ansvaret för Norrlands universitetssjukhus, men också för avtal med
övriga universitetssjukhus. Därutöver använder norrlandstingen NRF som
samarbetsarena för även andra samarbetsbehov, t ex folkhälsofrågor, sjuktransporter,
samarbets-/effektiviseringsuppdrag inom medicinsk diagnostik, primärvård. NRF är det
organ i Norrland som är ansvarig för Regionalt Cancercentrum Norr, och hela
samarbetet i utvecklingen av cancervården diskuteras och förankras politiskt i NRFs
direktion. Även forskningssamverkan har en given plats i NRF med samverkan långt
utöver enbart regionsjukvården. Forsknings- och utbildningssamverkan sker då med alla
tre universiteten i Norrland, Luleå Tekniska universitet, Umeå Universitet och
Mittuniversitetet. Ledamöter i NRFs direktion är de fyra norrlandstingens regionråd, dvs
direkt koppling till landstingens/ regionens ledning och styrning.
Starka forskningsmiljöer är viktigt för den regionala utvecklingen och regionens
kompetensförsörjning. Mittuniversitetets campus Östersund har idag världsledande
kompetens inom t ex Sport Tech Research Center med rehabiliteringsstöd och
utrustning för funktionsnedsattas behov. Ytterligare en del av centrets verksamhet
omfattar additiv tillverkning (3D-print), med tillämpningar inom medicin respektive
material- och processutveckling. Vid en eventuell ny läns- och landstingsindelning och
samordnad regional indelning för vissa statliga myndigheter är det av mycket stor
betydelse att de regionala universiteten, inklusive dess Campusorter, ges möjlighet att
utveckla kopplingen till den regionala kontexten. Starka utbildningsmiljöer för den
lokala och regionala kompetensförsörjningen krävs, och är av största betydelse för
regionens utveckling. Utbildningarna på bl a MIUN, UmU, NTNU i Trondheim är
viktiga för regionen.
När det gäller folkmängd beskrev Ansvarskommittén ca 1 miljon invånare per
universitetssjukhus. Idag är de fyra norrlandstingen tillsammans 880 tusen invånare, dvs
för att nå upp till kriteriet 1 miljon behöver ytterligare befolkning inkluderas t ex delar
av Gävleborg och Dalarna.
När det gäller förhållanden i Norrland kan inte enbart folkmängd vara ett kriterium,
även avstånd till universitetssjukhus måste vägas in när indelningar diskuteras. Med
begreppet avstånd är det väsentliga att transformera det till tid, vilket är mer relevant än
den faktiska kilometersträckan. Bildandet av NRF skedde 2005 just mot bakgrund av
behovet av starkare samarbetsformer och större lojalitet till Norrlands
universitetssjukhus pga av mindre folkmängd men stora avstånd.
Med denna beskrivning vill Region Jämtland Härjedalen förklara att samverkan inom
hälso- och sjukvården i Norrland redan har en fast samverkansform. Fördelarna med
samverkan är att i många frågor kunna effektivisera utvecklingsarbetet, t ex dela på
utvecklingsresurser. Andra fördelar är att kunna genomföra strukturförändringar
(nivåstrukturering) genom gemensamma analyser och ändå ha kvar den egna
beslutsbefogenheten i vartdera landsting/region där lokala hänsyn och konsekvenser
kan vägas in.
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Utifrån allt som just nu pågår kring styrning och finansiering av Sveriges
sjukvårdssystem och diskussioner om kvalitet, effektivitet och flöden förstår vi
Indelningskommitténs intresse. Alla fyra landsting/regioner i Norrland har idag
ekonomiska problem som inte låter sig lösas med skattehöjningar när många av
kommunerna redan ligger i Sverigetopp skattemässigt. I de förslag som
Indelningskommittén kommer med måste argument för nyttan med förändringar göras
mycket tydlig, styrningsmässigt, effektivitetsmässigt och ekonomiskt. Se också ytterligare
kommentarer angående ekonomiska aspekter senare i dokumentet
Region Jämtland Härjedalen anser att en frivillig utveckling inom ramen för
samarbetet inom NRF fungera bra, och ser få fördelar med en av staten
beslutad regionindelning.
Arbetsmarknadsområden är intressant men inte så lätta att hantera genom
förändringar av regionens gränser. I Region Jämtland Härjedalen är det Östersund som
är det betydelsefullaste arbetsmarknadsområdet, och Jämtlandsstråket (Östersund till
Åre) bör räknas som ett arbetsmarknadsområde. Den växande besöksnäringen kan
innebära att även Härjedalen har ”hot spots” som kommer att ha möjligheter att växa.
Dessa är dock redan idag inom region Jämtland Härjedalens nuvarande gränser.
Över länsgränsen finns en pendling mot Sundsvall och även mellan Ragunda och
Sollefteå samt Strömsund och Dorotea, samt pendling till Umeå. Denna pendling är
dock inte lika stor som pendling till Stockholm. Det arbetsmarknadsområde över
länsgränsen som har störst betydelse är Stockholm. Det är inte ovanligt med några
dagars arbete i Stockholm och arbete på hemmaplan. Kommunikationsmöjligheterna
från Östersund till Sundsvall och Östersund till Stockholm är relativt goda, medan
kommunikationsmöjligheterna till övriga Norrland är betydligt mer tidskrävande. Dock
ser regionen en bekymmersam utveckling med nedlagda nattåg och dagtåg som går via
Sundsvall, dvs utvecklingen går inte mot kortare restider.
Statistik från SCB 2013 visar:
9800 personer arbetspendlar inom Jämtlandsstråket (17% av länets arbetskraft).
Pendlingen mellan kommunerna är i övrigt mycket begränsad
Östersund har ett nettoöverskott på inpendling från länet på 3300 personer
1000 personer pendlar till Stockholm
Grannlänen:
865 till Västernorrland
277 till Västerbotten
158 till Dalarna
Regionen har också arbetspendling och verksamhetssamarbeten över gränsen mot
Norge. Östersund har närmare (26 mil eller 3,5 tim) till Trondheim än till Umeå (36 mil
eller 4,5 tim)
Näringslivsstrukturen är betydelsefull när det gäller det regionala utvecklingsansvaret.
Det regionala utvecklingsuppdraget innebär att utifrån de regionala
styrkeförutsättningarna verka för ett växande näringsliv och bredda strukturerna för att
möta de förändrade förhållandena som regionförstoring och globalisering innebär.
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Det finns skillnader mellan de övriga norrlandslänen och region Jämtland Härjedalens
näringslivsstruktur. Jämtland Härjedalen präglas av en inlandsstruktur som inte finns i
motsvarande grad i övriga Norrland. Jämtland Härjedalen präglas av besöksnäring och
saknar riktigt stora arbetsgivare som Norrbottens LKAB och SSAB, Västerbottens
Volvo lastvagnar och Boliden Minerals och Västernorrlands pappersindustri. De största
arbetsgivarna i Jämtland Härjedalen är offentlig verksamhet.
Nedanstående tabell visar storlek på arbetsställen i några län.

Statistiken bygger på sk SNI-koder och där saknas besöksnäringen, som avläsbar grupp
varför dess samlade stora betydelse lätt döljs av en tät småföretagarstruktur som
levererar till besöksnäringen. Besöksnäringen genererar 6600 arbetstillfällen i Jämtland
Härjedalen, vilket är dubbelt så mycket som LKAB i Norrbotten. Tabellen visar också
att Jämtlands län avviker från övriga län genom att ha få stora arbetsställen. Länet är
dock ett entreprenöriellt län. I nedanstående tabell visas antal nystartade företag per
1000 invånare i några län

Jämtland Härjedalen har kontakter över landsgränsen mot Norge och det finns en
ömsesidig vilja att utveckla samarbetet kring näringsliv och forskning. Från Region
Jämtland Härjedalen finns också ett intresse att utveckla samarbete för hälso- och
sjukvård med Norge.
Kriteriet regional identitet är ett begrepp som behöver definieras. De flesta
länen/regionerna talar om sin särart, men det handlar främst om att skapa förståelse för
att beslut som fattas görs med kunskap om för förhållanden av betydelse för
medborgarnas vardag. I regionala utvecklingsstrategin har den regionala identiteten
diskuterats och analyserats utifrån regionens behov av utveckling. I RUSen står det:
”Enligt en studie från 2012 (Innovationsindex, Reglab) uppvisar Jämtland Härjedalen en
låg förnyelseförmåga. En av grundförutsättningarna för studien är öppenhet, tolerans
och mångfald av människor kopplade till andel utlandsfödda. För att länet ska kunna
utveckla sin attraktion för boende och företagande är det viktigt att förnyelseförmågan
är hög eftersom omvärlden är i så snabb och oförutsägbar förändring.” RUSen har ett
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övergripande insatsområde som heter: ”En ökad utomnordisk inflyttning skapar rik
mångkultur, öppnar våra sinnen och ger länet global good-will.”
Detta innebär att kriteriet regional identitet kanske ska utgå och ersättas med ett
demokrati-kriterium (se mer nedan).
Även inom regional utveckling är forskningsfrågorna av stor vikt. Region Jämtland
Härjedalens regionala utvecklingsstrategi har identifierat länets näringsliv har en låg
forskningsverksamhet. Det kräver speciella arbetssätt för att ge småföretagare möjlighet
att Mittuniversitetet kunskap och kompetens för näringslivsutveckling baserad på god
vetenskaplig grund – det lyckas bara med nära relationer och förståelse för lokala behov.
När det gäller regional utveckling vill därför Region Jämtland Härjedalen
markera sin syn på att regional utveckling inte kan läggas samman i
”storregioner” utan mycket tydliga förklaringar till vilken ökad effektivitet som
kan förutses och hur demokratin kring dessa frågor ska beaktas.

Slutligen vill Region Jämtland framföra ytterligare kriterier som måste
vägas in av Indelningskommittén
– avstånd/geografi, demokrati, inomregional balans, internationell
samverkan och ekonomi

Avstånd och geografi är faktorer som också måste vägas samman med kriteriet
befolkningsmängd. Se denna jämförelse:
Län
Västra Götaland
Skåne
Jämtlands län
Västerbotten
Norrbotten
Västernorrland
Dalarna
Gävleborg
Summa fyra nordligaste länen
Summa fyra län södra Norrland

Summa areal, km2
28 778
11 301

Antal kommuner
49
33

Befolkning
1 644 603
1 300 118

53 752
58 872
105 205
22 957
30 223
19 629
240 785
126 561

8
15
14
7
15
10
44
40

127 187
263 534
249 922
244 120
280 488
281 541
884 763
933 336

Enbart Jämtland Härjedalen är ensamt nästa dubbelt så stort som Västra Götaland och
fem gånger större än Skåne. De fyra nordligaste länen får tillsammans en yta som blir 10
gånger så stor som Västra Götaland och 21 gånger så stor som Skåne. Utöver storleken
har Jämtland och Härjedalen dessutom en annan boendestruktur än de andra
norrlandslänen. I Jämtland Härjedalen är befolkningen glest utspridda över hela ytan,
medan i Norr- och Västerbotten är älvdalarna de viktiga boendestråken.
De långa avstånden måste överbryggas. Transportsätt, restider, transportvägar är
avgörande för hur väl en region kan hållas samman. Utformning av kollektivtrafik och
investeringar i olika transportslag får helt andra förutsättningar i Norrland jämfört med
Västra Götaland. Transportkorridorer går oftast i nord-sydlig riktning.
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Möjligheten att pendla med tåg är väldigt annorlunda i södra Sverige jämfört med
Norrland.

Flyg är på grund av tågnätet och tidsaspekter ett mycket viktigt transportsätt för
Norrland. Tyvärr binds Norrland ihop via Arlanda, vilket innebär tidsförluster och
fördyringar och miljöpåverkan. Statligt ansvar finns idag för flyglinjen Östersund-Umeå
vilket är viktig att behålla. Statligt stöd för flyglinje Sveg – Umeå är önskvärd ur hälsooch sjukvårdsperspektivet.
När det gäller demokratifrågorna behöver de belysas noggrant vid nya
regionindelningar. Hur påverkas representativiteten av
- stora avstånd,
- glesbygd (få individer och helt andra förutsättningar än storstad)
- olika förutsättningar i olika delar av en storregion
I Region Jämtland Härjedalens (dåvarande Jämtlands läns landsting) remissvar till
Ansvarskommitténs förslag framfördes följande angående demokratifrågan:
”Kommittén har däremot inte berört de demokratiska aspekter som berör den enskilde
medborgarens möjlighet till inflytande. Det skulle ha varit bra om kommittén analyserat även
detta område för att beskriva konsekvenser och för att ge de nya regionerna stöd för att kunna
prova nya former för inflytande.
Även om Jämtlands läns landsting ser demokratiska problem ser man också att de nya regionerna
får en unik möjlighet att skapa nya demokratiska organisationer och arbetsformer.
Landstinget menar att eftersom landstinget som politisk organisation är i bakgrunden i
förhållande till den statliga och den kommunala politiska organisationen är det mindre lyckat att
göra vägen mellan medborgarna och de förtroendevalda än längre. Oavsett vilken framtida
demokratisk organisation som en regionkommun väljer så finns det risk för att antalet
förtroendevalda i regionfullmäktige blir färre än idag räknat per invånare. Det kommer alltså att
bli fysiskt längre mellan väljarna och de valda samt mellan väljarna och sammanträdeslokalerna
och därmed väljarnas möjlighet att närvara vid mötena.
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Minskande antal förtroendevalda är en process som pågått under många år. Nationella
utredningar har uppmärksammat detta som ett demokratiproblem och starkt talat för en ökning
av antalet förtroendevalda. Från Jämtlands läns landsting vill understryka detta och menar att ett
nationellt ansvar vill till för att hindra ytterligare minskning och att stimulera till ökat antal
förtroendevalda.
Kostnaden för demokratin kommer också att öka i de geografiskt stora regionerna där restiden i
stort sett omöjliggör fram- och återresa under samma dag.”

Region Jämtland Härjedalen vidhåller åsikterna från 2007 även om utveckling av
websända möten i viss utsträckning gör att medborgare kan avlyssna fullmäktigemöten,
men det är inte detsamma som att kunna närvara vid mötet och samtala med ledamöter.
Den lokala demokratins påverkan inom hälso- och sjukvården är alltmer otydlig
eftersom staten styr med allt fler nationella riktlinjer, lagar, regler, författningar mm.
Men för regional utveckling är den lokala demokratin desto viktigare som ledare av
regionens utveckling.
Det är viktigt att det vid en ny regionindelning skapas en inomregional balans, så att
utbudspunkterna för välfärden säkerställs. På så vis kan regionerna decentralisera,
demokratisera och samtidigt ta hem skalfördelarna och öka den gemensamma slagkraften. Tankar kring former för inomregional balans bör framgå av statens beslut, tex bör
indelningskommittén säga något om spridning av funktioner inom en region.
Region Jämtland Härjedalen ser samarbete och arbetstillfällen i Tröndelag som ett
viktigt utvecklingsområde för regionen som ännu inte fått den omfattning som det finns
möjligheter och behov av. Samarbete över gränsen mot Norge måste vägas in när
Indelningskommittén analyserar regioners samhörigheter.
Region Jämtland Härjedalen har svårt att se att en större region löser problemen med
välfärdens finansiering. Det blir inte lägre kostnader för vaken hälso- och sjukvård
eller kollektivtrafik i ett glest befolkat område med demografiska utmaningar som
Jämtland Härjedalen. De fyra norrlandstingen sammanlagt har ett beräknat underskott
på nästan 1 miljard kronor innevarande år.
Skattekraften i de olika landstingen/länen (Källa SCB)
Län
Riket
Västra Götaland
Skåne
Jämtlands län
Västerbotten
Norrbotten
Västernorrland
Dalarna
Gävleborg
Summa fyra nordligaste länen
Fyra län södra Norrland

Befolkning
1 644 603
1 300 118
127 187
263 534
249 922
244 120
280 488
281 541
884 763
933 336

Skattekraft **) tusen kr/inv
190,3
186,9
176,2
170,6
180,0
191,0
183,7
177,2
176,9

*) 30 september 2015
**) Kommunalt skatteunderlag utgörs av beskattningsbar förvärvsinkomst för fysiska personer. 2015
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Skattekraften i Jämtlands län är mycket låg, samtidigt som länet har få invånare. Tre av
norrlandslänen har lägre skattekraft än riket medan Norrbotten har högre skattekraft än
riket. Vilken effekt sammanslagning av landsting med så olika skattekraft och med olika
starka enskilda ekonomiska lägen behöver Indelningskommittén beskriva.
När finansieringen analyseras bör också befolkningsmängden beaktas. Räcker det med
880 tusen invånare för att skapa ekonomiskt underlag?
I region Jämtland Härjedalen är finansieringen av hälso- och sjukvård och regional
utveckling ett stort bekymmer, men regionen ser inte att storregioner automatiskt ska
lösa det problemet. Indelningskommittén måste analysera vad som krävs för att en
reform ska få positiv effekt på finansieringen av välfärden. Det kan inkludera särskilda
satsningar, särskilda stöd eller förändringar i dagens skatteutjämningssystem.

Indelningskommitténs andra fråga:
Vilka myndigheter är i detta sammanhang relevanta utifrån ett
landstings, regions- och kommunperspektiv?
Indelningskommittén förtydligar frågan så här: ”Kommittén ska även analysera om det
behövs en samordnad regional indelning för vissa statliga myndigheter och för vilka
myndigheter en sådan i så fall skulle vara relevant. ”
Region Jämtland Härjedalens uppfattning är att de myndigheter som i sin verksamhet
interagerar med omgivande samhälle har betydelse i sammanhanget. T.ex.
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Polisen, Trafikverket, Tillväxtverket,
Skatteverket, Migrationsverket och Skogsstyrelsen. Det är viktigt att beakta att denna typ
av myndigheter kan omfatta flera regioner men inte gå tvärs igenom en region.
Regionen har ett nära samarbete med flera myndigheter i Trygghetens Hus och i
Myndighetssamverkan – där finns Regionens sjukvårdsrådgivning och ambulansstation,
kommunal räddningstjänst, Polisen, Tullverket, Länsstyrelsen, Åklagarmyndigheten,
SOSAlarm, Svenska Kyrkan och Kriminalvården. Detta samarbete försvåras av att alla
de statliga myndigheterna har olika regionala indelningar, men det binds samman av
gemensamma lokaler och ett nära samarbete som förstärks av lokal närvaro från
ledningarna i de olika organisationerna.
Inom regionalutveckling finns samverkan med både regionalt representerade
myndigheter, polis och länsstyrelse, men också nationella myndigheter utan regional
representation såsom Boverket, Tillväxtanalys, Naturvårdsverket,
Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Högskoleverket, Skolverket, Kulturrådet m fl.
De statliga myndigheternas närvaro i landet behöver få en större spridning än vad de har
idag.
Kommunerna har många kontakter med Länsstyrelsen tex stöd inom miljö- och
hälsoskydd, kompetens för åtgärdsarbete för bättre vattenkvalitet, fiskeplanering,
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utveckling av turistfisket, vattenprovtagning, kalkning mm. Andra frågor där
länsstyrelsen påverkar kommunerna är förvärvstillstånden av jordbruksfastigheter,
handläggning av EU-Stöd och djurskydd. Om länsstyrelsen ska kunna ge kommunerna
ett trovärdigt och bra stöd så är kännedom om lokala och regionala förhållanden mycket
viktigt. Det finns även regionala skillnader som t.ex. materialtäkter som skiljer sig åt
mellan Jämtlands län och andra län, d.v.s. geologiska skillnader som kräver lokal
kännedom.
Länsstyrelsen Jämtlands län har utvecklat en special- och specialistkompetens avseende
fjäll, rennäring, vilt/rovdjurs-förvaltning, turism och glesbygd och dess inverkan på
nationella intressen såsom utbyggnad av infrastruktur, vindbruk, vattenbruk, vattenkraft,
kraftverksdammar. De särdrag som länets utformning har som kräver ett nära samarbete
mellan samebyar och myndigheter är viktiga för länets näringslivs- och turismutveckling.
Lokalkännedomens betydelse för kommunernas ska förstås mot bakgrund av en
geografi med 53 700 kvadratkilometer (norr-söder 45 mil eller mer än 5 tim, öst-väst 24
mil eller 3 tim)
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