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Plats: Regionens hus, sal A 

§ 23 Motion – Ett tydligare samarbete för en 
attraktiv region 
Diarienummer: RJL 2015/1882 

 

Beslut  

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta  

 Bifalla motionen och i dialog med landshövding och 

Länsstyrelse planera hur samarbetet ska utformas. 

 

Sammanfattning  
Carina Ödebrink, Socialdemokraterna har i motion föreslagit att 

initiativ tas till en avsiktsförklaring tillsammans med 

Länsstyrelsen. Förslaget är att motionen bifalles. 

 

Beslutsunderlag  

 Tjänsteskrivelse daterad 2016-02-15 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Carina Ödebrink föreslår en justering i sista stycket, att ordet 

eventuellt tas bort.  

 

Beslutsgång  

Ordföranden ställer proposition på Carina Ödebrinks yrkande 

och finner att regionstyrelsens arbetsutskott bifaller förslag till 

beslut utan någon ytterligare korrigering.  

 

Beslutet skickas till  

Regionstyrelsen  

Vid protokollet  

Siw Kullberg 
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Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 18-35 
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Justeras  

Håkan Jansson 

Ordförande §§ 19-35 

Maria Frisk  

Ordförande § 18 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Sandqvist   
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Regionledningskontoret  

Agneta Jansmyr 

 

 

 

Regionstyrelsen 

Motion - Ett tydligare samarbete för en 
attraktiv region 

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige  

 bifalla motionen och i dialog med landshövding och länsstyrelse planera 

hur samarbetet ska utformas.   

Sammanfattning 
Carina Ödebrink, Socialdemokraterna har i motion föreslagit att initiativ tas till en 

avsiktsförklaring tillsammans med länsstyrelsen. Förslaget är att motionen bifalls. 

Information i ärendet 
Carina Ödebrink, Socialdemokraterna, föreslår i motionen Ett tydligare samarbete 

för en attraktiv region i september 2015 att  

-  Region Jönköpings län tar initiativ till att en avsiktsförklaring tillsammans med 

Länsstyrelsen tas fram. 

 

I motionen framhålls vikten av att tydliggöra roller och uppgifter, vem som gör 

vad. Det finns ett behov av att ta fram en gemensam avsiktsförklaring för hur det 

gemensamma, fortsatta arbetet ska bedrivas. I avsiktsförklaringen kan framgå 

rollfördelning samt sammanställning av gemensamma samverkansområden och 

ansvarsområden. I motionen framhålls också att en gemensam avsiktsförklaring 

kan det göras ett tydligt och framtidsinriktat avstamp för det fortsatta arbetet med 

att utveckla vårt län på ett positivt sätt. 

Gemensamt arbete 
Länsstyrelsen och Regionen har båda ansvar för områden inom regional 

utveckling och frågor om samarbete och rollfördelning är viktiga för länet 

utveckling. 

 

Region Jönköpings län samverkar med Länsstyrelsen på många sätt 

 

 Regionstyrelsens ordförande, vice ordförande i Kommunalt Forum samt 

regiondirektören träffar landshövding och länsråd en gång per månad för 

överläggningar. Ordförande och landshövdingen är t ex styrgrupp i länets 

arbete med Reda (regional digital agenda).  
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Politisk ledning deltar regelbundet vid möten med statliga och regionala 

aktörer som Landshövdingen bjuder in till.  

 Länsrådet deltar i chefsträffar (kommunchefsträffar) med samtliga 

kommunchefer, högskolans rektor, regional utvecklingsdirektör, 

ekonomidirektör samt regiondirektör. 

 Regionen är representerad på politisk och tjänstemannanivå i 

Landshövdingens Klimatråd, Jämställdhetsråd samt Integrationsråd.  

I de arbetsgrupper som är kopplade till råden deltar medarbetare i 

regionen. 

 De arbetsuppgifter som Regionen övertagit från Länsstyrelsen i och med 

regionbildningen motsvarar cirka en halv tjänst. Under första året har 

Regionen köpt dessa tjänster av Länsstyrelsen och planerar nu att ta över 

dem i egen verksamhet under 2016. Tjänsteköp och planering av 

övertagande har gjorts i mycket god samarbetsanda. 

 F-samverkan är ett annat område där medarbetare från Länsstyrelsen och 

Regionen möts och samarbetar på ett förtjänstfullt sätt. 

 

Sammanfattningsvis finns många samarbetsforum och samarbetsformer på 

politisk och tjänstemannanivå mellan Regionen och Länsstyrelsen.  

 

Ny landshövding i länet, efter Minoo Aktharzand, är ännu inte utsedd. I samband 

med att ny landshövding tillträder finns anledning att tillsammans med 

länsstyrelsen gå igenom respektive uppdrag samt samverkansområden och lyfta 

frågan om eventuell avsiktsförklaring.  

 

 

 

Agneta Jansmyr 

Regiondirektör 



Jönköping 2015-09-15 

 

 

 

Motion 

 

 

Ett tydligare samarbete för en attraktiv region 

- Utveckla och tydliggör samarbetet mellan Länsstyrelsen och Region Jönköpings län 

 

Den 1 januari 2015 bildades Region Jönköpings län. Det indirekt valda regionförbundet med 

representanter från dåvarande landstinget och länets kommuner omvandlades till ett direktvalt 

regionalt organ med egen beskattningsrätt. Det skapar tydlighet gentemot medborgarna genom 

ökad insyn, inflytande men också ansvarsutkrävande. 

Den största förändringen är att den nya organisationen har ett ansvar för de regionala 

utvecklingsfrågorna genom att regeringen flyttat ansvaret för vissa frågor från Länsstyrelsen till den 

nybildade regionen. 

 

Region Jönköpings län har med sina folkvalda politiker ett tydligt medborgaruppdrag och företräder 

länets invånare och regionens intressen medan Länsstyrelsen är regeringens företrädare i länet och 

därmed verkar för att företräda statens intressen i arbetet med länets utveckling. 

 

Regional utveckling handlar om att bygga en region där människor vill arbeta, leva och bo, arbeta och 

utbilda sig. Region Jönköpings Län och länsstyrelsen är två viktiga spelare, tillsammans med andra, 

som har i uppdrag att verka för attraktivitet, hållbar tillväxt i en region där näringslivet blomstrar och 

livsvillkoren är goda. 

 

För att tydliggöra roller och uppgifter, vem som gör vad finns ett behov av att ta fram en gemensam 

avsiktsförklaring för hur det gemensamma, fortsatta arbetet ska bedrivas. 

 

En avsiktsförklaring kan förutom att slå fast en rollfördelning också sammanställa gemensamma 

samverkansområden samt beskriva vad respektive organisation har att ansvara för. 

 

Med en gemensam avsiktsförklaring kan det göras ett tydligt och framtidsinriktat avstamp för det 

fortsatta arbetet med att utveckla vårt län på ett positivt sätt. 

 

Med det ovan beskrivna föreslår jag att:  

 

Region Jönköpings län tar initiativ till att en avsiktsförklaring tillsammans med Länsstyrelsen tas 

fram. 

 

 

    Carina Ödebrink 


