
 

PROTOKOLL 1(7) 

Diarienummer 

 

Parlamentariska nämnden §§ 8-15 
Tid: 2018-03-19 kl.10.00-12.50 

Plats: Regionens hus sal A 

Närvarande: Beslutande:  
Tommy Bernevång-Forsberg (KD) ordförande 
Hans Toll (S), vice ordförande 
Urban Persson (M) ers. Håkan Jansson (M) 
Lennart Bogren (C) 
Per Hansson (L) 
Thomas Gustavsson (S) ers. Desiré Törnqvist (S) §§ 8-14 
Roland Björsne (MP) 
Samuel Godrén (SD) 
Kristina Nero (V) 
 
Ersättare:  
Jimmy Ekström (L) 
Kajsa Carlsson (MP) 
Kim Strand (V) §§ 8-14 
 
Övriga:  
Siw Kullberg, kanslidirektör §§ 8-14 
Jane Ydman, ekonomidirektör §§ 8-14 
Birgitta Bergqvist, handläggare för förtroendevaldas 
ersättningar §§ 8-14 
Göte Wahlström, regionrevisor § 15 
Nenus Jidah¸ regionrevisor § 15 
Maria Lundblom Bäckström, regionrevisor § 15 
Maria Suntila, administrativ samordnare §15 
Linda Byman, sekreterare 
  

§8  Val av protokolljusterare 
Nämnden utser Lennart Bogren (C) att justera protokollet 
tillsammans med ordföranden. 

§9  Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs i enlighet med utskickat förslag, med 
följande tillägg: 
Aktuell information.  
Kristina Nero (V) lyfter en övrig fråga om tekniska hjälpmedel. 

§10  Föregående mötesprotokoll  
Föregående protokoll för nämnden anmäls och läggs till 
handlingarna. 

 

 Sign 
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Parlamentariska nämnden §§ 8-15 
Tid: 2018-03-19 kl.10.00-12.50 

 

§11  Politisk organisation för mandatperioden 2019-
2022 
Diarienummer: RJL 2018/734 
 
Beslut  
Parlamentariska nämnden föreslår regionfullmäktige  

• fastställa politisk organisation för mandatperioden 2019-
2022 med förslag till beslut 1-12 enligt nedan.  

 
Reservationer  
Kristina Nero (V) och Roland Björsne (MP) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för eget förslag om att ändra nämnden ANA 
till KAN. 
 
Hans Toll (S), Thomas Gustavsson (S), Kristina Nero (V) samt 
Roland Björsne (MP) reserverar sig mot förslaget om att införa en 
upphandlingsdelegation under styrelsen till förmån för 
föreliggande förslag. 
 
Kristina Nero (V) och Roland Björsne (MP) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för eget förslag gällande arvodesregler för 
insynsråden. 
 
Kristina Nero (V) och Roland Björsne (MP) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för eget förslag om att Insynsråd ska kallas för 
Regionråd. 
 
Kristina Nero (V) och Roland Björsne (MP) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för eget förslag angående beräkning av antalet 
politiska sekreterare för de politiska partierna. 
 
Sammanfattning  
Parlamentariska nämnden har i sitt uppdrag från 
regionfullmäktige att följa regionkommunens politiska processer, 
organisation och arbetsformer för det politiska arbetet och inför 
mandatperioden 2019-2022 komma med förslag till politisk 
organisation för Region Jönköpings län.  
Parlamentariska nämnden gör bedömningen att den politiska 
organisationen för nästa mandatperiod i stort bör följa 
innevarande mandatperiods organisation. 
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Parlamentariska nämnden §§ 8-15 
Tid: 2018-03-19 kl.10.00-12.50 

 
Beslutsunderlag  

• Tjänsteskrivelse daterad 2018-03-19 
 
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Parlamentariska nämnden enas om följande justeringar och tillägg 
i tjänsteskrivelsen Politisk organisation för mandatperiod 2019-
2022: 

• Sid 2. Regionfullmäktige, Demokratiberedning.  
Roland Björsne (MP) föreslår att: ”Demokratiberedningen 
lämnar själv förslag till inriktning och arbetsuppgifter och 
har regionfullmäktiges presidium som uppdragsgivare”. 
 
Nämnden beslutar att demokratiberedningens uppdrag tas 
upp i ett eget reglemente som fastställs vid kommande 
sammanträde. 
 

• Sid 3. tjänstgörande ersättare vid regionfullmäktige 
formuleras om: 
”Ersättare enligt denna modell kallas till 
regionfullmäktiges sammanträde på samma sätt som för 
ordinarie ledamöter. Partierna medges rätt, då ersättare 
enligt denna modell kallas in att tjänstgöra, att kalla in 
ytterligare ersättare från aktuell valkrets att delta i 
fullmäktiges sammanträde, utan att tjänstgöra. Partierna 
ansvarar för inkallelse av ersättare”.  

 
• Sid 3. Regionstyrelsen, 2:a stycket görs följande tillägg: 

Parlamentariska nämnden föreslår i enlighet med 
regionfullmäktiges beslut 2017-12-07 § 149 att en 
personaldelegation… 
 

• Sid 3. Regionstyrelsens arbetsutskott, förtydligande av 
arbetsutskottets uppdrag: 
Arbetsutskottet har idag 5 ledamöter och 5 ersättare. 
Föreslås ingen förändring.   
”Arbetsutskottets huvuduppgift är att leda och samordna 
arbetet med budget, verksamhetsplan och flerårsplan. 
Arbetsutskottet skall därutöver initiera och bereda 
ärenden av strategisk karaktär för Region Jönköpings län 
inom ekonomi, personal, kommunikation/information, 
upphandling, fastigheter och IT.  
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Parlamentariska nämnden §§ 8-15 
Tid: 2018-03-19 kl.10.00-12.50 

 
Arbetsutskottet bereder även allmänna ärenden som kan 
beröra flera nämnder inom olika områden. 
Regionstyrelsen fastställer i övrigt reglemente för 
arbetsutskottet”.  

 
• Sid 4. Kristina Nero (V) föreslår att nämnden ANA 

namnändras till KAN (Kultur, Arbetsmarknad och 
Näringsliv) för att därigenom förtydliga kulturuppdraget i 
nämnden. 
Roland Björsne (MP) yrkar bifall till Kristina Neros 
förslag om namnändring. 
 
Beslutsgång: På ordförandens fråga finner ordföranden att 
förslaget om namnändring avslagits. 
 

• Sid 5.  I styckena om Revision och Parlamentarisk nämnd 
göra följande tillägg ….bestå av udda antal ledamöter 
med minst 1 ledamot per parti som är representerat i 
regionfullmäktige. Med ambitionen om 9 ordinarie 
ledamöter. 
 

• Sid 5,6 Inrättande av upphandlingsnämnd. 
Lennart Bogren (C) yrkar att en upphandlingsdelegation 
tillsätts under regionstyrelsen i stället för en 
upphandlingsnämnd. 
 
Urban Persson (M) och ordföranden yrkar bifall till 
Lennart Bogrens förslag. 
 
Tomas Gustavsson (S) yrkar bifall till föreliggande förslag 
om inrättande av en upphandlingsnämnd. 
 
Beslutsgång: Ordföranden ställer Lennart Bogrens förslag 
under proposition mot föreliggande förslag och finner 
Lennart Bogrens förslag antaget. 
 
Nämnden har således antagit förslaget om att en 
upphandlingsdelegation med 5 ledamöter inrättas under 
regionstyrelsen.  
 

• Sid 6. Förtydligande i texten: regionråd väljs av 
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Parlamentariska nämnden §§ 8-15 
Tid: 2018-03-19 kl.10.00-12.50 

 
regionfullmäktige. 
 

• Sid 6. Förtydligande i texten: insynsråd väljs av 
regionfullmäktige. 
 

• Sid 6. Kristina Nero (V) föreslår att arvodesreglerna för 
insynsråden regleras enligt följande: 
För parti med 1-3 mandat gäller 50% grundbelopp 
För parti med 4-5mandat gäller 50% grundbelopp + 5% 
För parti med 6 eller fler mandat gäller 50% grundbelopp 
 
Ordföranden och Hans Toll (S) yrkar bifall till 
föreliggande förslag. 
 
Roland Björsne (MP) yrkar bifall till Kristina Neros 
förslag. 
 
Beslutsgång: Ordföranden ställer Kristina Neros förslag 
under proposition mot föreliggande förslag och finner 
föreliggande förslag antaget. 
 
Nämnden har således antagit föreliggande förslag om 
arvodesregler för insynsråden. 
  

• Sid 6. Kristina Nero (v) föreslår att även Insynsråd ska 
kallas för Regionråd. 
Roland Björsne (MP) yrkar bifall till Kristina Neros 
förslag. 
Lennart Bogren yrkar bifall till föreliggande förslag om att 
använda ordet Insynsråd. 
 
Beslutsgång: Ordföranden ställer Kristina Neros förslag 
under proposition mot föreliggande förslag och finner 
föreliggande förslag att använda ordet Insynsråd antaget. 
 

• Sid 7. Politiska sekreterare, oreglerad arbetstid ändras till 
förtroendearbetstid. 

 
• Sid 7. Förtydligande: Politiska sekreterare 40 timmar-

arbetsvecka vid heltid. 
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Parlamentariska nämnden §§ 8-15 
Tid: 2018-03-19 kl.10.00-12.50 

 
 

• Sid 7. Kristina Nero (V) föreslår att beräkning av antalet 
politiska sekreterare för de politiska partierna fördelas 
enligt följande: 
 
1-3 mandat – 0,5 tjänst 
4-5 mandat – 0.75 tjänst 
6-10 mandat – 1.0 tjänst 
11-15 mandat – 1,5 tjänst 
16 – mandat – 2,0 tjänst   
 
Roland Björsne (MP) yrkar bifall till Kristina Neros 
förslag. 
 
Hans Toll (S) och Per Hansson (L) och ordföranden yrkar 
bifall till föreliggande förslag. 
 
Beslutsgång: Ordföranden ställer Kristina Neros förslag 
under proposition mot föreliggande förslag och finner 
föreliggande förslag om beräkning av antalet politiska 
sekreterare för de politiska partierna antaget. 
 

• Sid 7. Nämnden stryker sista punktinsatsen ”parti som 
innehar ordförandeskapet….”, med hänvisning till att detta 
är en resurs som åvilar Regionledningskontoret att 
tillhandahålla för regionstyrelsens ordförande.  
 

Med ovanstående förändringar beslutar nämnden att anta förelagt 
förslag till politisk organisation för mandatperioden 2019-2022 att 
överlämna till regionfullmäktige för beslut.  
 
Beslutet skickas till  
Regionstyrelsen  
Regionfullmäktige 
 

§12  Arbetsordningar och reglementen 
Arbetsordningar och reglementen tas upp för genomgång vid 
nästa sammanträde i april. 
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Parlamentariska nämnden §§ 8-15 
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§13  Arvodesregler 
Arvodesregler för förtroendevalda inom Region Jönköpings län, 
samt, Bestämmelser om omställningsstöd och pension för 
förtroendevalda tas upp för genomgång vid nästa sammanträde i 
april. 

§14  Aktuell information 
Kanslidirektören informerar om att Länsstyrelsen anordnat 
valavstämning inför valet 2018 för länets kommuner, där bland 
annat säkerhetsfrågor i samband med valet togs upp. 

§15  Regionrevisionen 
Dialog med regionens revisorer vars uppdrag är att göra 
grundläggande granskning och följa verksamheterna. Besöket hos 
den parlamentariska nämnden var föranlett av översynen av den 
politiska organisationen. Nämnden redovisade hur 
parlamentariska nämnden resonerat bl.a om revisorernas uppdrag. 
 
  

Vid protokollet 

Linda Byman 

Justeras 

 

Tommy Bernevång-Forsberg 
Ordförande 

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