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PROTOKOLL 1(4) 

Diarienummer 

 

Parlamentariska nämnden §§ 1-11 

Tid: 2016-02-29, kl.10:00-11:30 

Plats: Regionens hus, sal A 

Närvarande: Beslutande: 

Tommy Bernevång Forsberg (KD), ordförande,  

Hans Toll (S), vice ordförande,  

Martin Hytting (M)  

Linnea Andersson (C) ersätter Lennart Bogren  

Per Hansson (L) 

Roland Björsne (MP) 

Desiré Törnqvist (S) 

Samuel Godrén (SD) 

Kristina Nero (V) 

 

Ersättare:  

Marianne Andersson (KD)  

Thomas Gustavsson (S) 

Kajsa Carlsson (MP) 

 

Övriga:  

Siw Kullberg, kanslidirektör/sekreterare 

Susanne Monie Magnusson, regionjurist 

Birgitta Bergqvist, handläggare för 

förtroendevaldas ersättningar 

Johanna Syrén, regionjurist  

§ 1 Inledning 
Ordföranden hälsar samtliga välkomna till dagens sammanträde. 

§ 2 Val av protokollsjusterare 
Nämnden utser Per Hansson att justera protokollet tillsammans 

med ordföranden. 

§ 3 Fastställande av dagordning 
Fastställs i enlighet med utskickat förslag med tillägg av punkt om 

deltagande i Demokratidagen 2016.  

§ 4 

  

Anmälan av protokoll 
Föregående protokoll anmäls och läggs till handlingarna. 
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§ 5 Aktuellt  
 Information av Susanne Monie Magnusson kring fastställda 

delegationsordningar för styrelse och nämnder. Samtliga 

delegationsordningar följer samma struktur. 

 Ordförande informerar om uppföljningsmöten med styrelse 

och nämnder avseende arbetsordning och reglementen men 

även med en avstämning kring framtida politiska 

organisation. Uppföljning och avstämning planeras till 

hösten 2016. 

 Protokoll från 2015-10-28 re-justeras och tillägg görs i § 51 

om att ”Vänsterpartiet – yrkar på nämnder med budget- och 

verksamhetsansvar”. Diskussion och förtydliganden kring 

hur yrkanden ska hanteras i nämnden.  

 Information av Birgitta Bergqvist kring aktuellt status för 

införande av förtroendemannarutinen. 

 Studieresa 20-21 oktober planeras till Stockholm med besök 

på Sveriges Kommuner och Landsting för diskussion om 

aktuella frågor avseende Kommunallagen men även 

demokratifrågor. Planeras även i samband med detta ett 

besök i Östergötland för att diskutera politisk organisation. 

Studieresan avser samtliga ledamöter, både ordinarie och 

ersättare.  

 Rapport kommer att sammanställas när samtliga underlag 

för arvoderade sidouppdrag har kommit in.   

§ 6 Delegationsordning för parlamentariska 
nämnden 
RJL2016/602 

 

Beslut  

Parlamentariska nämnden beslutar  

 Fastställa delegationsordning för nämnden i enlighet med 

delat förslag vid dagens sammanträde med utbyte av 

benämningen huvudföredragande mot sekreterare i 

delegationsordningen samt justering punkt 2.4 gällande 

utlämnande av allmän handling.  

Sammanfattning  

Regionfullmäktige beslutade 2015-11-24, § 135 om nytt 

reglemente och arbetsordning för regionstyrelsen och nämnderna. 
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Vid dagens sammanträde delas förslag till delegationsordning för 

Parlamentariska nämnden. 

Beslutsunderlag  

 Förslag till delegationsordning för parlamentariska 

nämnden daterad 2016-02-29 

 Föredragning i ärendet av regionjurist 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Ordföranden ger förslag på justering av punkten 2.4 avseende 

utlämnande av allmän handling samt byte av benämningen 

huvudföredragande till sekreterare.  

 

Beslutet skickas till  

Regionledningskontoret – regiondirektör, kansli  

§ 7 Arvodesreglemente 
Beslut 

Parlamentariska nämnden föreslår regionfullmäktige besluta  

 Genomföra en revidering av arvodesreglerna enligt bilaga 

med vid sammanträdet av ordföranden föreslagna  

kompletterande justeringar. 

 

Reservationer 

Samuel Godrén reserverar sig till förmån för eget yrkande.  

I reservationen instämmer Roland Björsnes.  

 

Per Hansson reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

 

Sammanfattning 

Arvodesregler för förtroendevalda inom Region Jönköpings län 

antogs av fullmäktige inför ny mandatperiod 2014-2018. 

Arvodesreglerna behöver revideras med anledning av förändringar 

i organisationen.  

 

Beslutsunderlag 

 Reviderade arvodesregler daterad 2016-02-10 inklusive 

sammanställning gjorda av revideringar 

 

Förslag under sammanträdet 

Ordföranden föreslår kompletterande justeringar: 
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Sid 5: Med sammanträde likställs deltagande på distans med 

fysiskt möte om mötet i övrigt uppfyller regelverket. För deltagande 

på distans i nämnd förutsätts beslut enligt Kommunallagen kap. 6, 

32§ och kap. 5, 38a§. 

Sid 12: Ledamot med sammanlagda uppdrag på 40% eller mer har 

skyldighet att…..  

Sid 12-13: Borttag av beteckning majoritet och opposition 

 

Samuel Godrén yrkar att stycket med att regionråden åläggs 

använda förmånsbil stryks.  

 

Per Hansson yrkar på återremiss till presidiet vad gäller stycket om 

förmånsbilar.  

 

Beslutsgång 

På ordförandes fråga beslutas att ärendet ska avgöras idag. 

 

Ordföranden ställer proposition på föreliggande förslag till 

arvodesregler inklusive föreslagna kompletteringar mot Samuel 

Godréns yrkande om strykning av stycket avseende förmånsbilar. 

Nämnden avslår Samuel Godréns yrkande.  

  

Beslutet skickas till 

Regionstyrelsen  

§ 8 Översyn av arvoderingar av presidiets ledamöter 
i patientnämnden 
Beslut 

Parlamentariska nämndens beslutar 

 Avvakta med att förändra arvodesersättningen för presidiet i 

patientnämnden. Uppstår förändringar får frågan 

aktualiseras på nytt. 

 

Reservation 

Desirée Törnqvist reserverar sig till förmån för eget yrkande med 

instämmande av Kristina Nero.  

 

Sammanfattning 

Framställan har inkommit från ledamot i Patientnämnden avseende 
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arvoden för presidiet. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag från presidiet daterat 2016-02-10 

 

Förslag på sammanträdet 

Ordföranden återkopplar till den översyn som görs av IVO:s arbete 

där det kan bli aktuellt att överlåta ärenden direkt till 

patientnämnden. Ordföranden föreslår att frågan aktualiseras om 

ytterligare förändringar i patientnämndens arbete skulle 

uppkomma. 

 

Desirée Törnqvist yrkar på ett uppdrag till presidiet att göra en 

översyn av arvoderingar av presidiets ledamöter i patientnämnden.  

 

Martin Hytting framför att en översyn kan vara aktuell när man 

utvärderat hanteringen av patientens direktkanal.  

 

Beslutsgång  

Ordföranden ställer proposition på presidiets förslag mot Desirée 

Törnqvist förslag om översyn och finner att nämnden beslutar i 

enlighet med presidiets förslag att avvakta en översyn. 

 

Beslutet skickas till 

Patientnämnden  

§ 9 Sammanträdesplan 2016 
Beslut 

Parlamentariska nämnden beslutar  

 Justera fastställd sammanträdesplan 2016, där 

sammanträdestid den 24 maj ändras till 1 juni.  

 

Sammanfattning 

Parlamentariska nämnden har för 2016 fastställt följande 

sammanträdesplan där sammanträdestid i maj månad förflyttas till 

juni månad enligt nedan: 

 Måndagen den 29 februari 

 Måndagen den 11 april  

 Tisdagen den 24 maj – ändras till 1 juni  

 Onsdagen den 24 augusti 

 Torsdagen den 20 och fredagen den 21 oktober - 
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studieresa 

 Fredagen den 2 december   

 

Beslutet skickas till  

Parlamentariska nämndens ledamöter, ordinarie och ersättare. 

§ 10 Demokratidagen den 6 april 
Beslut 

Parlamentariska nämnden beslutar 

 Ge fyra ledamöter, (2 + 2) möjlighet att deltaga i 

Demokratidagen 2016. 

 

Intresseanmälan görs till kanslidirektör omgående.  

 

Beslutet skickas till  

Regionledningskontoret – kansli  

§ 11 Nästa sammanträde 
Nästa sammanträde i nämnden den 11 april 2016.   

Vid protokollet 

 Siw Kullberg  

Justeras 

 

Tommy Bernevång Forsberg (KD)  

Ordförande  

  

Per Hansson (L) 

 
 

Protokollet är justerat 2016  -     -      och justeringen är tillkännagiven på 

Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 

 

 

Lena Sandqvist  

 


