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Landstingets kansli  
Ekonomiavdelning 
 

 
Landstingsstyrelsen 
 

 

Regionbildning i Jönköpings län - 
uppdragsbeskrivning och projektorganisation   
Bakgrund 
Landstingsfullmäktige beslutade 2011-11-23 att till Regeringen lämna ansökan 
om att nuvarande Jönköpings län från och med 2015 får bilda regionkommun med 
regionalt utvecklingsansvar.  
 
Landstingsfullmäktige beslutade vidare att hemställa till partidistrikt/länsförbund 
för i landstingsfullmäktige företrädda partier att påta sig att utgöra styrgrupp för 
sammanläggning av Regionförbundet i Jönköpings län och Landstinget i 
Jönköpings län. 
 
Styrgruppen som antagit namnet Regionbildningskommittén redovisar genom 
bifogade skrivelse hur kommittén uppfattat sitt uppdrag och lämnar samtidigt 
förslag på organisation för regionbildningsprocessen.  

Förslag till beslut 
I enlighet med Regionbildningskommitténs förslag föreslås landstingsstyrelsen 
besluta 
 
att godkänna uppdragsbeskrivning och projektorganisation för regionbildnings- 
      processen. 
 
att landstingsstyrelsen för genomförande av processen anvisar 100 000 kronor 
 
att finansiering sker ur anslaget för oförutsedda utgifter 
 
 
LANDSTINGETS KANSLI 
 
 
Agneta Jansmyr 
landstingsdirektör 

Stefan Schoultz 
ekonomidirektör 
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      Landstingsstyrelsen 

Regionstyrelsen 

 

Regionbildning i Jönköpings län - 
uppdragsbeskrivning och projektorganisation   
 
Bakgrund 
Landstingsfullmäktige beslutade 2011-11-23 att till Regeringen lämna ansökan 
om att nuvarande Jönköpings län från och med 2015 får bilda regionkommun med 
regionalt utvecklingsansvar.  
 
Landstingsfullmäktige beslutade vidare att hemställa till partidistrikt/länsförbund 
för i landstingsfullmäktige företrädda partier att påta sig att utgöra styrgrupp för 
sammanläggning av Regionförbundet i Jönköpings län och Landstinget i 
Jönköpings län. 
 
I det följande redovisas styrgruppens förslag till definition av uppdrag och 
arbetsformer.  
 
Uppdrag 
Inför bildande av regionkommun 2015 påbörjas ett arbete som har sin 
utgångspunkt i regionansökan och målen om en fortsatt stark utveckling inom 
hälso- och sjukvården och ett kraftfullt regionalt tillväxarbete. 
 
Styrgruppens uppdrag är att för landstingsstyrelsen och regionstyrelsen föreslå 
dels vilka uppgifter/ansvar som ska läggas på regionkommunen och dels hur 
Regionkommunen ska organiseras för att på bästa sätt svara upp emot målen för 
bildande av regionkommun. 
 
 

• Regionkommunens verksamhetsansvar 
Styrgruppen prövar och föreslår vilka verksamheter som ska ingå i 
regionkommunens ansvar förutom Landstingets och Regionförbundets 
nuvarande ansvar. Detta avser bland annat: 
- verksamheter med blandad ägarbild 
- organisation för övergripande uppgifter som idag hanteras inom ramen  
  för primärkommuner i samverkan  
- omfattning av uppgifter som överförs från länsstyrelsen avseende  
  regionalt tillväxtarbete och länsplaner för regional infrastruktur 
- miljö- och energifrågor enligt vad som framkommit i kommunernas  
  remissvar över regionansökan 



 

 

Verksamheter som berörs eller kan omfattas av en sammanläggning av 
Landstinget och Regionförbundets verksamheter och bildande av 
regionkommun. 
 
Organisation Verksamhet Budget-

omslutning 
Landstinget Hälso- och sjukvård 

Regional utveckling 
Ca 9 miljarder 
Ca 1 miljard 

Regionförbundet Utvecklingsmedel 
 
Regionalt utvecklingsan- 
svar (SFS 2007:713) 
- regionalt tillväxtarbete 
- regional transportinfra- 
  struktur 
(Överförs till region-
kommun SFS 2010:630) 

Ca 30 miljoner 
 
X mnkr 

Primärkommunala 
nämnden 

Gemensammas kom-
munala uppgifter som leds 
av primärkommunala 
nämnden 

Ca 20 miljoner  

Länsstyrelsen Kommersiell service i 
serviceglesa område  
Företagsstöd  

X mnkr 

Övrigt 
- Smålands Turism 
 
 
- Primärkommuner 
 

 
Samordning o utveckling, 
marknadsföring mm 
 
Finns uppgifter som kan 
organiseras inom 
regionkommun som 
alternativ till 
kommunalförbund 
- exempelvis naturbruk 
 

 
ca 15 mnkr 

 
 
• Regionkommunens organisation 

I Landstingets flerårsplan, Regionförbundets regionala utvecklingsstrategi 
(RUS) och i regionansökan lyfts väsentliga utvecklingsområden för att 
skapa regional tillväxt.  
 
Styrgruppen ska lägga förslag på 
 
- hur den politiska organisationen och tjänstemannaorganisation för  
   regionkommunen ska formas så att en effektiv styrning och ledning  
   uppnås  
 
- hur demokratin kan stärkas och utvecklas så att hela regionen får en lokal  
  förankring och representation (fullmäktiges storlek, valkretsindelning 
  etc). 



 

 

Styrgrupp 
De politiska partiernas länsorganisationer har utsett följande personer att ingå i 
styrgruppen. Styrgruppen har 2012-01-25 konsituerat sig och antagit namnet 
Regionbildningskommittén. 
 
Anders Karlsgren (M), ordförande 
Ulla Gradeen (S), v ordförande 
Anders Pansell (KD) 
Raymond Pettersson (C )  
Etelka Huber (MP) 
Magnus Olofsgård (FP) 
Johan Nissinen (SD) 
Alexander Lowejko (V) 
Marcus Eskdahl (S) 
Martin Hytting (M) 
 
För beredning har styrgruppen utsett ett arbetsutskott bestående av ordförande, 
vice ordförande samt Anders Pansell. 
 
Styrgruppen leder arbetet och rapporterar löpande till landstingsstyrelsen och 
regionstyrelsen.  
 
Styrgruppen tillsätter de politiska grupperingar som krävs för att väga av de 
förslag som tas fram inom olika områden. Exempelvis är det naturligt att en grupp 
prövar samverkansform för de uppgifter som inte direkt kommer att vara 
regionkommunens ansvar. I Region Halland har dessa uppgifter organiserats inom 
regionkommunen med kommunal beredning medan det i Region Skåne är 
organiserat i kommunförbund. 
 

Arbetsgrupp 
Utifrån direktiv av styrgruppen utreds och bereds förslag av en 
tjänstemannagrupp. Gruppen sammansätts utifrån målsättning att hela länet ska 
vara delaktigt och starkt engagerat i regionbildningsprocessen. 
 
Gruppen har möjlighet att engagera ett särskilt processtöd liksom att tillsätta de 
arbetsgrupper som krävs för utredningsarbetet. 
 
Styrgruppen utser arbetsgrupp i dialog med Landstinget och Regionförbundet.  
 

Tidplan 
Arbetet ska inriktas på att förslag ska kunna behandlas av landstingsfullmäktige 
och regionstyrelsen under juni 2013.  
 



 

 

Budget 
Arbetet med att ta fram förslag föranleder vissa kostnader som inte finansieras på 
annat sätt. Det kan bland annat avse ersättningar till politiker som inte erhåller 
ersättning för uppdraget från den egna kommunen/Landstinget.  
 
Landstingsstyrelsen förslås anvisa 100 000 kr för att finansiera de kostnader som 
uppstår i regionbildningsprocessen. 
 

Förslag till beslut 
 
att godkänna uppdragsbeskrivning och projektorganisation för regionbildnings- 
      processen. 
 
att landstingsstyrelsen för genomförande av processen anvisar 100 000 kronor 
 
 
 
FÖR REGIONBILDNINGSKOMMITTÉN 
 
 
Anders Karlgren  Ulla Gradeen  Anders Pansell (KD) 
Ordförande (M)  v ordförande (S)  
 


