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Region Jönköpings län  

 

 

 

      

Svar på interpellation från Marcus 
Eskdahl – regionförstoring och 
överenskommelse mellan partierna 
 

I en interpellation från Marcus Eskdahl, Socialdemokraterna ställs frågorna: 

 Vilka initiativ har du gjort under 2015 för att följa överenskommelsen? 

 Med anledning av regeringens tillsättande av Indelningskommittén för en 

framtida regionförstoring. Hur ser du på den fortsatta processen för Region 

Jönköpings län? 

 Är det möjligt, enligt din uppfattning, med en regionförstoring 2018? 

 

Den 24 februari 2015 hade vi en debatt i Regionfullmäktige. Då diskuterades 

bland annat frågan om regionförstoring. Samtliga partier var då överens om att 

frågan om regionförstoring inte var aktuell inför nästkommande mandatperiod. 

Under denna mandatperiod är det utveckling av Region Jönköpings län som är i 

fokus.  

 

Nu har regeringen aviserat sin avsikt att göra fler storregioner. Jag har också 

deltagit i ett samtal i frågan med Civilministern tillsammans med regionens 

kommuner. Under senare delen av året bildades det en samrådsgrupp till den så 

kallade Indelningskommittén, där undertecknad och Carina Ödebrink 

representerar regionen och Ann-Marie Nilsson representerar kommunerna. Det 

har hittills varit två träffar. Vi har varit representerade vid båda.  

 

Inom ramen för vår gemensamma samverkansform, Kommunalt Forum har frågan 

varit uppe för diskussion. Vid senaste mötet uppdrogs till samrådsgruppen, som 

utsetts till att representera Regionen i frågan om framtida regioner, att arbeta fram 

ett positionspapper. Det ska vara utgångspunkt i vårt samtal med 

Indelningskommittén och SKL. Till gruppen har regiondirektör Agneta Jansmyr 

och en av kommuncheferna, Jan Sundman knutits som tjänstemannastöd. 

Den 12 februari har vi Kommunalt Forum. Vi kommer då att träffa 

Indelningskommittén och SKL. Vi kommer också att diskutera och fastställa vårt 
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positionspapper. Utifrån det kommer vi att ta ställning till hur vi går vidare och 

vilka kontakter som eventuellt ska tas med angränsande regioner/landsting. 

 

Min bedömning i nuläget är att det inte är möjligt med en regionförstoring redan 

2018. 

 

 

Håkan Jansson 

Regionstyrelsens ordförande 

 

 


