
 

PROTOKOLL 1(4) 

Diarienummer 

 

Parlamentariska nämnden §§ 10-19 
Tid: 2017-04-20  kl.10.00-11.45  

Plats: Regionens hus, sal A 

Närvarande: Beslutande:  
Tommy Bernevång-Forsberg (KD) ordförande 
Hans Toll (S), vice ordförande 
Håkan Jansson (M) 
Lennart Bogren (C) 
Urban Persson (M) ersätter Per Hansson (L) 
Thomas Gustavsson (S) ersätter Desiré Törnqvist (S) 
Roland Björsne (MP) 
Samuel Godrén (SD) 
Kristina Nero (V) 
 
Ersättare:  
Linnea Andersson (C) 
Kajsa Carlsson (MP) 
 
Övriga:  
Siw Kullberg, kanslidirektör  
Birgitta Bergqvist, handläggare för förtroendevaldas 
ersättningar 
Linda Byman, nämndsekreterare 
  

§10 Inledning 
Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar sammanträdet 
öppnat. 

§11  Val av protokolljusterare 
Nämnden utser Samuel Godrén att justera protokollet tillsammans 
med ordföranden. 

§12  Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställ i enlighet med utskickat förslag, med 
följande tillägg. 

• Inkommen skrivelse från Urban Persson angående 
fullmäktigeberedningar läggs till handlingarna.  

§13  Anmälan av protokoll 
Föregående protokoll för nämnden anmäls och läggs till 
handlingarna. 
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§14  Översyn av politisk organisation 
Återkopplin efter avstämning med nämndernas presidier. 
Ordföranden redogör för utförda överläggningar av den politiska 
organisationen tillsammans med nämndernas presidier. 
Frågeställningar som kom upp var bland annat budgetprocessen, 
personalansvarsfrågan, policydokument om 
verksamhetsutveckling, förvaltningsfrågor, tidsåtgång för 
presidiernas ledamöter, nivån på ersättningen samt ersättare till 
presidierna m m. 
 
En sammanställning över inkomna synpunkter kommer att delges 
nämnden.  
 
Vid efterföljande diskussion framfördes bl.a. förslag och 
synpunkter om: 

• att införa fler nämnder och utskott, exempelvis 
upphandlingsnämnd byggnads/fastighetsnämnd och 
personalutskott. 

• Behov av utbildning av nya politiker inom bland annat 
lagstiftning och arbetsgång. 

• Förtydliga vid ersättning och procentsats vad regionen 
förväntar sig av ledamöter, t ex i presidierna   

• En enkät kommer att gå ut till regionfullmäktiges ordinarie 
ledamöter och 1:e ersättare samt till nämndernas ordinarie 
ledamöter och 1:e ersättare med frågeställningar gällande 
den politiska organisationen och arbetet i regionen. 

• Redovisning av tidsplan. Efter sommaren skall ett konkret 
förslag till revidering tas fram med beslut om ny politisk 
organsation.  Förslaget föreläggs regionstyrelsen och bör 
vara klart till december. 

§15  Valkretsindelning - synpunkter från respektive 
partigrupp 
Förslag till remisskrivning till kommunerna 
 
Beslut 
Parlamentariska nämnden beslutar att godkänna 

• förslaget om indelning av valkretsar inför landstingsvalet 
2018 i Region Jönköpings län. 
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• förslaget skickas ut till länets kommuner med svar senast 

den 15 maj. 
 
Synpunkter 
Samtliga partier ställer sig bakom förslaget om att inför 
landstingsvalet 2018 förändra valkretsindelningen till tre 
valkretsar, med den geografiska indelningen, Jönköping-
Höglandet-GGVV. 
 
Reservation 
Urban Persson (M) reserverar sig mot förslaget om tre valkretsar 
och förordar för Nässjö kommun förslaget om fyra valkretsar. 

 
Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret 

§16  Rapport från kurs/konferens: Demokratidagen 
Kristina Nero och Samuel Godrén redogör för sitt deltagande vid 
demokratidagen den 14 mars i Stockholm. 

§17  workshop den 12 juni 
Workshop äger rum i Jönköping den 12 juni på A6 hotell och 
konferens, regionråd och gruppledare bjuds in. 
Anna Lindström från SKL kommer att medverka 

§18  Övriga frågor 
Mänskliga rättighetsdagarna äger rum i Jönköping 9-11 
november. https://www.mrdagarna.nu/ 

§19  Avslutning och nästa sammanträde 
Nästa sammanträde är den 12 juni kl.10.00 vid A6 hotell och 
konferens. Efter lunch fortsätter dagen med en workshop och 
fortsatta diskussioner kring den politiska organisationen.  

Vid protokollet 

Linda Byman 
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Justeras 

 

Tommy Bernevång-Forsberg 
ordförande 

 

 

 Samuel Godrén 

 
 
Protokollet är justerat 20     -     -      och justeringen är tillkännagiven på 
Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 
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