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PROTOKOLL 1(4) 

Diarienummer 

 

Parlamentariska nämnden §§ 20-30 

Tid: 2015-06-09, kl 10:00-11:00 

Plats: Regionens hus, sal G  

Närvarande: Beslutande: 

Tommy Bernevång-Forsberg, KD, ordförande 

Hans Toll, S, vice ordförande  

Urban Persson M, ersätter Martin Hytting  

Lennart Bogren C 

Desirée Törnqvist S  

Nils-Erik Davelid, FP 

Annica Nordqvist, MP 

Samuel Godrén, SD 

Carina Walldén V, ersätter Kristina Nero    

 

Ersättare:  

Marianne Andersson, KD 

Linnea Andersson C 

 

Övriga:  

Siw Kullberg, kanslidirektör/sekreterare 

Susanne Monie-Magnusson, regionjurist 

Stefan Schoultz, ekonomidirektör   

§  20 Inledning  
Ordföranden hälsar samtliga ledamöter och övriga välkomna till 

dagens sammanträde.  

§ 21 Val av justerare  
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses  

Lennart Bogren.  

§ 22 Fastställande av dagordning  
Dagordningen fastställs i enlighet med utskickat förslag. 

§ 23 Anmälan av informationshandlingar  
Föregående mötesprotokoll från nämnden samt presidiets 

sammanträden anmäls  och läggs till handlingarna.  

§ 24 Information och återkoppling av revisionens 
granskning av reglementen 
Ordföranden sammanfattar den information som tidigare har getts 

till nämnden avseende revisionens granskning av beredning för 

framtagning av reglementen och arbetsordning för politiska 

organisationen inom Region Jönköpings län.  
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Nämnden har fått ta del av granskningsrapporten och 

regionstyrelsen ska inkomma med svar under augusti på 

densamma.  

 

Utöver granskningsrapporten har revisionen riktat en anmärkning 

mot tidigare landstingsstyrelse i samband med årsredovisning. 

Vid efterföljande diskussion delger ledamöterna sin syn på 

granskningen och den anmärkning som revisionen delgett,  där 

Lennart Bogren, Nils-Erik Davelid samt Urban Persson 

framhåller att den av revisionen föreslagna 

revisionsanmärkningen inte är adekvat.  

 

Regionfullmäktige behandlar frågan om ansvarsfrihet på 

kommande regionfullmäktigesammanträde den 16 juni.  

 

Nämnden avvaktar ett eventuellt beslut från regionstyrelsen kring 

ett uppdrag att se över reglementen och arbetsordning.  

 

Beslutet skickas till:  

Regionstyrelsen  

§ 25 Information – Omställningsstöd och pension till 
förtroendevalda  
Kommentarer och förtydligande kring omställningsstöd och 

pension till förtroendevalda utskickade till samtliga ledamöter.  

Information och genomgång vid kommande sammanträde.  

§ 26 Information – Förtroendemannarutin i Heroma 
Införande av förtroendemannarutinen har varit förenat med 

tekniska problem vilket gör att införandet uppskjuts till efter 

sommaren. Återkommer med mer information vid kommande 

sammanträde. 

§ 27 Översyn av ersättning till externa ledamöter i 
LPR och LFF 
Skrivelse ställd till regionstyrelsen och parlamentariska nämnden  

har kommit in från HSO samt Hörselskadades distrikt i 

Jönköpings län angående den förändring som genomförts vad 

gäller arvodering av ledamöter från handikapporganisationerna.  
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Information i ärendet och kring de förändringar som genomförts 

ges av ekonomidirektör.  

 

Regionens incitament kring förändring av arvodering för externa 

ledamöter har varit att man vill renodla detta och att arvodering 

enbart sker av politisk representation.  

 

Nämnden anser att då regionstyrelsen beslutat om förändrat 

reglemente för de båda råden äger inte nämnden frågan. Därför 

lämnar nämnden frågan utan beslut till regionstyrelsen, men vill 

framhålla att informationen till berörda organisationer varit 

bristfällig angående förändringen.  

 

Beslutet skickas till  

Regionstyrelsen  

§ 28 Blankett sidouppdrag  
Beslut 

Parlamentariska nämnden beslutar att fastställa blankett för 

sidouppdrag/arvoden.  

 

Sammanfattning  

Föreligger nytt justerat förslag till blankett för förtroendevaldas 

redovisning av sidouppdrag/arvoden. Blanketten riktar sig nu 

enbart till ledamöter med 40 % eller mer.  

 

Beslutsunderlag 

 Blankett sidouppdrag/arvoden, justerad att gälla för 

ledamöter med 40 % eller mer 

 

Beslutet skickas till 

Regionstyrelsens arbetsutskott 

Regiondirektören 

Personal, handläggare för förtroendevaldas ersättningar 

Kansli 

§ 29 Övriga frågor 
Vid sammanträdet tas fråga upp om ersättning vid inställda 

sammanträden. Inom vilken tidsrymd ska ersättning utgå, vilken 

tidsgräns ska gälla. Frågan återkommer vid kommande 

sammanträde.  
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Urban Persson tar även upp önskan om redovisning i 

regionfullmäktige vad gäller kapitalförvaltning. Föreslår att detta 

läggs in i ett kommande reglemente att fullmäktige en gång om 

året ska få en redovisning av detta. Frågan får beredas av 

presidiet.  

§ 30 Nästa sammanträde  
Nästa sammanträde i Parlamentariska nämnden är den  

1 september, 09:00-15:00.  

  

Vid protokollet 

Siw Kullberg  

Justeras 

 

Tommy Bernevång-Forsberg 

Ordförande 

Lennart Bogren   

 
 

 

Protokollet är justerat 20     -     -      och justeringen är tillkännagiven på 

Landstingets anslagstavla samma dag. 

 

 


