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Förvaltningsnamn  

Avsändare Landstingsstyrelsen 

Det regionala utvecklingsansvaret i 
Jönköpings län (Ds 2012:55) 
 

Bakgrund 
Enligt lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län ansvarar 

landstingen i Skåne, Hallands och Västra Götalands län samt Gotlands kommun 

för insatser för att skapa en hållbar regional tillväxt och utveckling. Dessa 

landsting ansvarar även för att upprätta och fastställa länsplaner för regional 

transportinfrastruktur. 

 

Landstinget har den 30 december 2011 lämnat en ansökan till regeringen om att 

nuvarande Jönköpings län från och med 2015 får bilda en regionkommun med 

regionalt utvecklingsansvar enligt ovan nämnda lag. 

 

Departementspromemoria -förslag 
I promemorian (Ds 2012:55) ”Det regionala utvecklingsansvaret i Jönköpings 

län” från Socialdepartementet, föreslås att lagen (2010:630) om regionalt 

utvecklingsansvar i vissa län ändras så att lagen även omfattar Jönköpings län.  

 

Lagen föreslås träda i kraft 1 januari 2015. 

 

Förslaget är nu på remiss till bland annat länets kommuner, regionförbund, 

landsting och länsstyrelser i omkringliggande län.  

 

Regionalt utvecklingsansvar – lagens innebörd 
Riksdagen har genom lag om regionalt utvecklingsansvar i vissa län (SFS 

2010:630) möjliggjort att landsting i län som uppvisar ett lokalt och regionalt 

initiativ får ansvara för regionalt tillväxtarbete och länsplaner för regional 

transportinfrastruktur. 

 

Genom att lagen från och med 2015 föreslås omfatta även Landstinget i 

Jönköpings län kommer Landstinget att överta de uppgifter som Regionförbundet 

har enligt samverkanslagen såsom 
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 utarbeta program för länets utveckling som kommuner och landsting avser 

att genomföra i samarbete med andra parter 

 samordna utvecklingsinsatser i länet för genomförande av programmet 

 besluta om användning av vissa statliga medel för regional utveckling  

 besluta o prioritering bland åtgärder avseende infrastruktur mm vid 

upprättande av länsplaner för regional infrastruktur 

 följa upp åtgärder och effekter av utvecklingsarbetet i länet. 

 

Landstinget kommer även att ansvara för upprättande av en länsplan för regional 

trafikinfrastruktur som ett underlag för fördelning av statliga medel. 

 

En annan uppgift som tillförs Landstinget är beslut om regionalt företagsstöd. 

 

Landstinget kommer på samma sätt som för landstingen i Skåne, Halland och 

Västra Götaland att få använda beteckningarna regionfullmäktige och 

regionstyrelse.  I samband med val ska dock beteckningen landstingsfullmäktige 

användas. 

 

Remissvar -förslag 
Landstinget har i sin ansökan om regionalt utvecklingsansvar lyft fram målet om 

att få till stånd en samlad demokratisk arena för regional utvecklings- och 

tillväxtpolitik som tillsammans med en kraftfull hälso- och sjukvårdspolitik ska 

möta människors behov.  

 

Landstingets möjligheter att bli en kraftfull aktör för regional utvecklings- och 

tillväxtpolitik stärks genom ett starkt stöd från kommuner och andra aktörer vilket 

är en förutsättning för en framgångsrik utveckling i länet. 

 

Genom departementspromemorians förslag bifalls Landstingets ansökan varför 

Landstingets remissyttrande föreslås vara tillstyrkan enligt bilagt förslag. 

 

Förslag till beslut 
Landstingsstyrelsen föreslås besluta 

 

att avge yttrande enligt bilagt förslag  

 

LANDSTINGETS KANSLI 

 

 

Agneta Jansmyr 

landstingsdirektör 

Stefan Schoultz 

ekonomidirektör 

 



 

YTTRANDE  

2013-02-26 LJ 2012/1751 

  

Landstingets kansli Telefon 036-324001 Plusgiro 105000-4 

 E-post landstinget@lj.se Bankgiro:  5216-2849 

Box 1024 Hemsida www.lj.se Orgnr:  232100-0057 

551 11  Jönköping      

Förvaltningsnamn  

Avsändare Socialdepartementet 

Det regionala utvecklingsansvaret i 
Jönköpings län (Ds 2012:55) 
 

Landstinget i Jönköping län har 30 december 2011 ansökt om att från och med 

2015 få bilda regionkommun med regionalt utvecklingsansvar enligt lagen 

(2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län. 

 

I ansökan om regionalt utvecklingsansvar lyfts fram målet om att få till stånd en 

samlad demokratisk arena för regional utvecklings- och tillväxtpolitik som 

tillsammans med en kraftfull hälso- och sjukvårdspolitik ska möta människors 

behov.  

 

Landstingets möjligheter att bli en kraftfull aktör för regional utvecklings- och 

tillväxtpolitik stärks genom ett starkt stöd från kommuner och andra aktörer vilket 

är en förutsättning för en framgångsrik utveckling i länet. 

 

Socialdepartementets förslag (Ds 2012:55) som innebär att Landstinget i 

Jönköpings län från och med 2015 omfattas av lagen om regionalt 

utvecklingsansvar (2010:630) tillstyrks i sin helhet. 

 

LANDSTINGET I JÖNKÖPINGS LÄN 

 

 

 

Håkan Jansson 

ordförande landstingsstyrelsen 

Agneta Jansmyr 

landstingsdirektör 
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1 Sammanfattning 

Enligt lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa 
län ansvarar landstingen i Skåne, Hallands och Västra Götalands 
län samt Gotlands kommun för insatser för att skapa en hållbar 
regional tillväxt och utveckling samt för upprättande och fast-
ställande av länsplaner för regional transportinfrastruktur. Jön-
köpings läns landsting har den 30 december 2011 lämnat en an-
sökan till regeringen om att nuvarande Jönköpings län från och 
med 2015 får bilda en regionkommun med regionalt utvecklings-
ansvar enligt ovan nämnda lag. 

I denna promemoria föreslås ändring av lagen (2010:630) om 
regionalt utvecklingsansvar i vissa län som medför att lagen även 
omfattar Jönköpings län. 

Lagförslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2015.



 

PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

Planeringsdelegationen §§ 16-32 

Tid: 2013-02-12 kl 09:00-12:05 
 

 

Plats: Landstingets kansli, sal A  

§ 23 

Dnr 

LJ2012 

/1751 

Det regionala utvecklingsansvaret i Jönköpings län – 
(Ds 2012:55) 
Landstinget i Jönköping län har 30 december 2011 ansökt 

om att från och med 2015 få bilda regionkommun med 

regionalt utvecklingsansvar enligt lagen (2010:630) om 

regionalt utvecklingsansvar i vissa län. 

 

Socialdepartementets förslag (Ds 2012:55) som innebär att 

Landstinget i Jönköpings län från och med 2015 omfattas av 

lagen om regionalt utvecklingsansvar (2010:630) tillstyrks i 

sin helhet. 

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  

 

att avge yttrande enligt bilagt förslag.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  

Vid protokollet 

Siw Kullberg 

Justeras 

 

Håkan Jansson   

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Sandqvist 


