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Till

Regionstyrelsen 

 

Yttrande över remiss - Region Jönköping – Småland, 

förslag till framtida organisation 2013-06-11 

 

Det nu aktuella förslaget överensstämmer i stora delar med det som framlades under 

våren och som redan har behandlats av Regionstyrelsen. Vi vill emellertid ändå 

kommentera och klarlägga vissa saker. 

 

Vi delar till fullo kommitténs övertygelse om att den kommande regionkommunen 

får en betydligt starkare och samlande kraft i det fortsatta tillväxtarbetet genom dels 

kraftsamling av resurser och kompetenser och dels möjligheten att tillföra ytterligare 

resurser till utveckling av regionen genom beskattningsrätten. Vi noterar samtidigt 

motsägelsen i att administrationen och den politiska organisationens kostnader 

förutsätts att inte öka. Fokus måste väl ändå ligga på att uppnå uppställda mål och 

resultat med verksamheten, d v s det som anges på sidan 6 i förslaget, och i detta 

arbete aktivera de styrmedel som regionkommunen kommer att förfoga över. 

 

Viktiga faktorer inom ramen för strategier som stärker och stödjer regionens 

utveckling och tillväxt är nätverksbyggande och samverkan med alla relevanta 

aktörer såväl regionalt, mellanregionalt, nationellt som internationellt. Flera aktörer 

omnämns i förslaget och som inte får ses som komplett. Exempelvis så omnämns 

inte de statliga myndigheterna, Nyföretagarcentrum, Coompanion, 

arbetsmarknadsföreträdare och branschorganisationer m fl. Dessa är givetvis 

betydelsefulla aktörer att behålla och utveckla samverkansformer med. 

 

Vi delar även förslagets formuleringar om att skapandet av regionkommunen sker 

genom sammanslagning av landstinget och regionförbundet med konsekvensen att de 

två nuvarande organisationerna upphör. Fokus bör således läggas på 

sammanläggningen och den kraftsamling som därmed möjliggörs, och inte på 

avvecklingen av nuvarande struktur. 

 

Beträffande fullmäktiges storlek har vi inte funnit skäl att ompröva vårt tidigare 

yttrande, och delar således kommitténs förslag om 81 ledamöter. Vi anser emellertid 
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att det är att föredra renodlad nämnds- eller beredningsform för de berednings- och 

beslutsorgan som skall leda det politiska arbetet inom de tre ansvarsområdena som är 

underställda Regionstyrelsen. Det huvudsakliga skälet därtill är att undvika 

missförstånd och tveksamhet i enskilda frågor om mandat och beslutsbefogenheter.  

 

Namnet på den kommande regionkommunen är inte enligt vårt förmenande en 

förhållandevis lätt fråga att hantera. Eftersom att det geografiska område som 

regionen omfattar inte fullt ut är i paritet med Småland förefaller det självklart att 

behålla begreppet Jönköping som det bärande namnet. Vi föredrar Region Jönköping 

men motsätter oss inte alternativet med Region Jönköpings län. 

 

I det fortsatta arbetet med genomförandet av stundande beslut från regering och 

landsting är det angeläget att sammanläggningsberedningen utses och börjar arbeta 

så fort möjligt. Vi avser därför att föregå slutligt förslag till Landstingsfullmäktige 

från Regionbildningskommittén och utser därför vår representation i 

sammanläggningsberedningen vid ordinarie styrelsemöte den 26 september. 

Vi förutsätter också att Regionbildningskommittén upplöses i så nära anslutning som 

möjligt till det att det slutgiltiga förslaget framläggs till Landstingsfullmäktige. 

 

Avslutningsvis, med hänvisning till Regionkommitténs intentioner, vill vi framföra 

vår förvåning över att vi utestängs från pågående processer som har bärighet på 

stundande förändring och sammanläggning av Landstingets och Regionförbundets 

organisationer. Vi är besvikna över det bristfälliga förtroende och ointresse som våra 

medlemmar visar för de kunskaper som vi gemensamt, politiker och tjänstemän, 

innehar om verksamheten. Vi är naturligtvis fast övertygade om att den fortsatta 

förändringsprocessen endast kan uppnå önskvärd framgång med beaktande av våra 

erfarenheter om verksamheten och medverkan i processens alla moment. Enligt vår 

uppfattning är delaktighet nyckelbegreppet för framgång i formandet av de strukturer 

som byggs upp utifrån de nya förutsättningarna.  

 

Arbetsutskottet 

 

 

Bengt Dahlqvist  Rolf Persson 

Ordförande   Regiondirektör 

 

 


