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PROTOKOLL 1(4) 

Diarienummer 

 

Parlamentariska nämnden §§ 31-41 

Tid: 2015-09-01 kl.10.00-12.30 

Plats: Gyllene Uttern , Gränna 

Närvarande: Beslutande: 

Tommy Bernevång Forsberg, KD ordförande,  

Hans Toll S vice ordförande,  

Martin Hytting M,  

Lennart Bogren C,  

Thomas Gustavsson S ersätter Desirée Törnqvist S 

Kajsa Karlsson MP ersätter Annica Nordqvist MP, 

Anne Karlsson SD ersätter Samuel Godrén SD, 

Kristina Nero V,  

Marianne Andersson KD ersätter Nils-Erik Davelid 

FP 

Ersättare: Linnea Andersson C 

  

Övriga: Birgitta Bergqvist teamledare PA 

Susanne Monie Magnusson, regionjurist 

Stefan Schoultz, ekonomidirektör § 38 

Lena Bohman Hjelmstedt, nämndsekreterare 

  

§ 31 Sorgebesked 
Parlamentariska nämnden tar del av sorgebesked från ordföranden 

om att nämndens ledamot Nils-Erik Davelid nyligen avlidit. 

§ 32 Val av protokollsjusterare 
Nämnden utser Kristina Nero att justera protokollet tillsammans 

med ordföranden. 

§ 33 Fastställande av dagordning 
Till den utskickade dagordningen läggs frågor om ansvaret för 

demokratifrågor, mötesstruktur, fråga om kommande 

sammanträden samt fråga om ersättning vid resor med 

kollektivtrafik. 

§ 34 Anmälan informationshandlingar 
Föregående mötesprotokoll från nämnden samt presidiets 

sammanträde anmäls och läggs till handlingarna. 

§ 35 Ersättning till externa ledamöter i LPR och LFF 
– information från styrelsens behandling av 
ärendet 
Beslut 



 

PROTOKOLL 2(4) 

      

 

Parlamentariska nämnden §§ 31-41 

Tid: 2015-09-01 kl.10.00-12.30 

 

 

 Sign 

 

Parlamentariska nämnden beslutar ta upp ärendet vid ett senare 

sammanträde när man fått klarhet i vilka organ uppdraget gäller. 

 

Sammanfattning 

Ordföranden redogör för ärendet. På regionstyrelsens 

sammanträde 18 augusti fick parlamentariska nämnden i uppdrag 

att göra en översyn av arvoden för partsammansatta organ. Det 

råder viss oklarhet om vilka organ detta gäller men det borde bara 

beröra de där ledamöterna är utsedda av regionen.  

§ 36 Omställningsstöd och pension till 
förtroendevalda – genomgång och jämförelse 
mellan nuvarande och nya 
Beslut 

Parlamentariska nämnden beslutar i enlighet med presidiets 

förslag 

 1. Uttag av egen pension ska inte påverka rätten att tillhöra 

OPF 

 2. Uttag av pension från annan huvudman ska inte heller 

påverka rätten 

 3. Den enskilda personen ska själv få välja system 

 4. Regeln ska gälla innevarande mandatperiod 

 5. Inget beslut kan fattas, ärendet får återkomma 

 

Sammanfattning 

Birgitta Bergqvist gör en genomgång av reglerna kring 

omställningsstöd och pensioner (OPF) med jämförelser av det nya 

och gamla systemet. 

I rekommendationerna från SKL finns några frågeställningar där 

regionen behöver ta ställning: 

1. Ta ställning till om uttag/möjlighet till uttag av 

egenpension (tjänstepension) ska påverka. 

2. Reglera om rätt att uppbära pension enl. PBF (tidigare 

system) från annan huvudman ska påverka. 

3. Har man kommit in på PBF men inte hunnit intjäna en 

ålderspension kan beslut fattas om att istället tillhöra OPF. 

4. Om man lämnar uppdraget p.g.a. partiell sjuk- eller 

aktivitetsersättning, avsätts pensionsavgift på den del 

inkomstbortfall frånträdet orsakar. Reglera att det ska 

tidsbegränsas och gälla innevarande mandatperiod. 
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5. Möjlighet att kunna avstå del av arvode och istället 

tillgodoräknas det i pensionsbehållningen – ej helt klart 

med förutsättningarna kring detta. 

§ 37 Förtroendemannarutin i Heroma – genomgång 
Birgitta Bergqvist går igenom hur den nya modulen till 

lönesystemet ska fungera. Det har varit problem med införandet 

men nu ska förhoppningsvis alla nämnder kunna använda det från 

årsskiftet. Frågan om ersättning när man reser med kollektivtrafik 

till ett sammanträde tas upp. Det går att få ersättning om man 

reser på ett reskassakort och då behövs inte kvitto. 

§ 38 Fortsatt process med Regionens reglementen 
samt tidsplan 
Susanne Monie Magnusson berättar om den fortsatta processen 

men arbetet med regionens reglementen. Efter revisionens 

granskning har regionstyrelsen svarat på den. En jurist från SKL 

har också gjort en föredragning vid regionstyrelsens 

sammanträde. Det är tänkt att det ska finnas ett förslag till nytt 

reglemente att ta ställning till i november. 

Frågan rör sig kring vilka ärenden nämnderna får besluta om och 

vilka som ska beslutas av regionstyrelsen. I t.ex. Östergötland har 

nämnderna eget ansvar och en egen budget. Ansvarfrågan hänger 

ihop med delegationsordningen. 

Stefan Schoultz redogör för bakgrunden till ärendet som var 

regionbildningskommitténs arbete. Nämnden diskuterar ärendet. 

Ordföranden påpekar att om parlamentariska kommittén ska vara 

involverad i arbetet med reglementet kommer detta att kräva extra 

sammanträden.  

§ 39 Ersättning vid inställda sammanträden – 
riktlinjer 
Beslut 

Parlamentariska nämnden beslutar 

 Ta upp ärendet vid sitt nästa sammanträde 13 nov. 

§ 40 Demokratiuppdraget 
Kristina Nero ställer frågan om något har bestämts om det 

eventuella demokratiuppdraget för parlamentariska nämnden. 

Ordförande svarar att regionstyrelsens arbetsutskott har gett 

uppdraget till kansliavdelningen men att inget är gjort där ännu. 
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§ 41 Mötesstruktur 
Kristina Nero menar att det vore bättre om nämnden hade 

heldagsmöten istället för halvdags och istället inte hade möten så 

ofta. 

Hans Toll föreslår att detta tas med inför 

sammanträdesplaneringen för 2016.  

Vid protokollet 

Lena Bohman Hjelmstedt 

Justeras 

 

Tommy Bernevång Forsberg         Kristina Nero  

 
 

 

Protokollet är justerat 2015  - 09    -      och justeringen är tillkännagiven 

på Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 

 

 


