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Landstingets kansli  

    

 

Landstingsstyrelsen 

Regionbildning i Jönköpings län -processstöd 

 
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. 

 

Landstingsstyrelsen har 2012-02-28, § 38 godkänt projektorganisation och 

preciserat regionbildningskommitténs uppdrag enligt följande: 

 

 

- Regionkommunens verksamhetsansvar 
Styrgruppen prövar och föreslår vilka verksamheter som ska ingå i 

regionkommunens ansvar förutom Landstingets och Regionförbundets 

nuvarande ansvar.  

 

 

- Regionkommunens organisation 
Styrgruppen ska lägga förslag på 

 

a) hur den politiska organisationen och tjänstemannaorganisation för  

   regionkommunen ska formas så att en effektiv styrning och ledning  

   uppnås  

 

b) hur demokratin kan stärkas och utvecklas så att hela regionen får en  

   lokal förankring och representation (fullmäktiges storlek,  

   valkretsindelning etc). 

 

För kommitténs arbete har landstingsstyrelsen avisat 100 000 kronor. 
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Processtöd 
Regionbildningskommittén redovisar i skrivelse 2012-05-10  behov av att för 

arbetsgruppen men även för kommitténs arbete engagera ett särskilt processtöd.  

 

Processtöd förutsätts i första hand gälla tills kommittén redovisar sitt förslag i juni 

2013.  Stödet bedöms motsvara 0,5 tjänst under 12 månader motsvarande en 

kostnad på ca 0,5 miljoner kronor. 

 

Regionbildningskommittén föreslår att visstidsanställning sker av Landstinget.  

 

Förslag till beslut 
I enlighet med Regionbildningskommitténs förslag föreslås landstingsstyrelsen 

besluta 

 

att landstingsstyrelsen respektive regionstyrelsen vardera finansierar 250 000  

      kronor för processtöd 

 

att finansiering sker ur anslaget för oförutsedda utgifter 

 

att landstingsstyrelsen svarar för visstidsanställning 

 

 

 

LANDSTINGETS KANSLI 

 

 

Agneta Jansmyr 

landstingsdirektör 

Stefan Schoultz 

ekonomidirektör 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        

2012-05-14       

  

 

Förvaltningsnamn  

Avsändare Landstingsstyrelsen 

Regionstyrelsen 

Regionbildning i Jönköpings län - processtöd 
 

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. 

 

De politiska partiernas länsorganisationer har utsett följande personer att ingå i 

styrgruppen. Styrgruppen har 2012-01-25 konstituerat 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.  

 

Landstingsstyrelsen har 2012-02-28 anvisat 100 000 kr för att finansiera de 

regionkommitténs kostnader. 

 

Uppdrag 
Efter förslag från styrgruppen har landstingsstyrelsen och regionstyrelsen godkänt 

följande uppdragsbeskrivning 
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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 

 

 

 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). 

Arbetsgrupp 
Styrgruppen har utsett den så kallade kommunchefsgruppen att bereda ärenden till 

styrgruppen.  

 

Gruppen består av  

Landstingsdirektör – ordförande 

Regiondirektör 

Kommundirektörer/chefer för länets kommuner 

Regional utvecklingsdirektör Landstinget 

Ekonomidirektören Landstinget 
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Gruppen sammansättning är väl motiverad 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. 
 

Processtöd 
Regionbildningskommittén bedömer, efter några månaders arbete, att det 

föreligger behov av att för arbetsgruppen men även för kommitténs arbete 

engagera ett särskilt processtöd.  

 

Processtöd förutsätts i första hand gälla till kommittén redovisar sitt förslag i juni 

2013.  Stödet bedöms motsvara 0,5 tjänst under 12 månader motsvarande en 

kostnad på ca 0,5 miljoner kronor. 

 

Regionbildningskommittén föreslår att visstidsanställning sker av  Landstinget  

 

Förslag till beslut 
 

att landstingsstyrelsen respektive regionstyrelsen vardera finansierar 250 000 

kronor för processtöd 

 

att landstingsstyrelsen svarar för anställningen 

 

 

FÖR REGIONBILDNINGSKOMMITTÉN 

 

 

Anders Karlgren Ulla Gradeen  Anders Pansell (KD) 

Ordförande (M) v ordförande (S)  

 



 

PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

Planeringsdelegationen §§ 62-96 

Tid: 2012-05-29, kl 09:00-14:05 
 

 

Plats: Landstingets kansli, sal A  

§ 83 

Dnr 

LJ2012 

/188 

Regionbildning i Jönköpings län – processtöd 

Regionbildningskommittén föreslår att man engagerar ett 

särskilt processtöd som kan vara behjälplig inför 

regionbildningen. Processtödet förutsätts i första hand gälla 

till kommittén redovisar sitt förslag i juni 2013.  

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta  

 

att landstingsstyrelsen respektive regionstyrelsen vardera 

finansierar 250 000 kronor för processtöd,  

 

att finansiering sker ur anslaget för oförutsedda utgifter,  

 

att landstingsstyrelsen svarar för visstidsanställning.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  

Vid protokollet 

Siw Kullbergh 

Justeras 

 

Håkan Jansson   

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Sandqvist 


