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PROTOKOLL 1(4)

Diarienummer

 

Parlamentariska nämnden §§ 42-46 
Tid: 2015-10-16, kl.09:00-12:05 

Plats: Regionens hus, sal A  

Närvarande: Beslutande: 
Tommy Bernevång Forsberg (KD), ordförande,  
Hans Toll (S), vice ordförande,  
Martin Hytting (M)  
Lennart Bogren (C) 
Per Hansson (FP) 
Kajsa Carlsson (MP), ersätter Desiré Törnqvist (S) 
Roland Björsne (MP) 
Samuel Godrén (SD) 
Kristna Nero (V) 
 
Ersättare:  
Marianne Andersson (KD) 
Urban Persson (M) 
Linnea Andersson (C) 
Jimmy Henriksson (FP) 
  
Övriga:  
Stefan Schoultz, ekonomidirektör  
Siw Kullberg, kanslidirektör/sekreterare 
Susanne Monie Magnusson, jurist 
  

§ 42 Val av protokollsjusterare 
Nämnden utser Hans Toll att justera protokollet tillsammans med 
ordföranden. 

§ 43 Fastställande av dagordning 
Fastställs i enlighet med utskickat förslag med tillägg av 
information om demokratiprojekt. 

§ 44 Anmälan informationshandlingar 
Föregående mötesprotokoll från nämnden samt presidiets 
sammanträde anmäls och läggs till handlingarna. 

§ 45 Reglementen för styrelse och nämnder  
Regionsstyrelsens arbetsutskott och Regionens gruppledare har 
träffats och diskuterat olika alternativ till reglementen för 
nämnderna och styrelsen. Arbetsutskottet och gruppledarna 
önskar att parlamentariska nämnden belyser och bedömer styrkor 
och svagheter i följande alternativ:  
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Parlamentariska nämnden §§ 42-46 
Tid: 2015-10-16, kl.09:00-12:05 

 

 

 Sign 

 

1. Styrelse med budgetansvar med tre sakkunniga politiska 
organ – nämnd/styrelseberedning 
 

2. Nämnder med budgetansvar med uppdrag från 
fullmäktige. Regionstyrelsen har en ledande och 
samordnande roll och är beredande till fullmäktige 

 
Genomgång av ekonomidirektör och jurist av ovanstående förslag 
med åtföljande diskussion kring: 

 Regionens politiska organisation 
 De politiska partiernas synpunkter 
 Regionbildningskommitténs förslag 
 Vilket utrymme ger Kommunallagen för olika lösningar? 
 Förhållningssätt och roller mellan styrelse och nämnder 
 Styrkor och svagheter i de båda förslagen 

 
Synpunkter redovisas separat. 
 
Sammanfattning 
Utifrån dagens diskussion och de synpunkter som kommit fram 
tas det fram ett förslag till yttrande som parlamentariska nämnden 
får ta del av och lämna synpunkter på vid nämndens sammanträde 
2015-10-28.  Redovisning av förslag kommer att ske vid 
regionstyrelsens arbetsutskott 2015-11-02.  
 

§ 46 Information  
Kanslidirektören informerar om uppstarten av Klarspråksprojekt, 
innebärande en översyn av hur vi skriver myndighetstexter.  
Dessa ska vara skrivna på ett vårdat, enkelt och begripligt språk. 
Målet är att alla medborgare ska ha tillgång till och rätt att förstå 
vad som skrivs och beslutas.    

Vid protokollet 

 Siw Kullberg  
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Justeras 

 

Tommy Bernevång Forsberg   Hans Toll 

 
 
 
Protokollet är justerat 2015  - 09    -      och justeringen är tillkännagiven 
på Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 
 
 
Lena Sandqvist  
 


