
 

 Sign 

 

 

PROTOKOLL 1(4)

Diarienummer

 

Parlamentariska nämnden §§ 19-26 
Tid: 2016-06-01, kl.10:00-11:35 

Plats: Herrgården Ryhov  

Närvarande: Beslutande: 
Tommy Bernevång Forsberg (KD), ordförande,  
Hans Toll (S), vice ordförande,  
Urban Persson (M) ersätter Martin Hytting 
Lennart Bogren (C) 
Per Hansson (L) 
Roland Björsne (MP) 
Thomas Gustavsson (S), ersätter Desiré Törnqvist 
Linnea Andersson (C), ersätter Samuel Godrén (SD)  
Kristina Nero (V) 
 
Ersättare:  
Kajsa Carlsson (MP) 
 
Övriga:  
Siw Kullberg, kanslidirektör/sekreterare 
Birgitta Bergqvist, handläggare för förtroendevaldas 
ersättningar  

§ 19 Inledning 
Ordföranden hälsar samtliga välkomna till dagens sammanträde. 

§ 20 Val av protokollsjusterare 
Nämnden utser Kristina Nero att justera protokollet tillsammans 
med ordföranden. 

§ 21 Fastställande av dagordning 
Fastställs i enlighet med utskickat förslag.  
Roland Björsnes önskar även lyfta frågan kring nämndens uppdrag. 

§ 22 Anmälan av delegationsbeslut 
Ordföranden redovisar de beslut som presidiet tagit enligt följande: 

 Cecilia Jonsson har inkommit med begäran om ersättning 
som egen företagare – begäran beviljas. 

 Irada Söderberg har inkommit med begäran om ersättning 
som egen företagare - begäran beviljas.  

§ 23 

  

Anmälan av protokoll 
Föregående protokoll för presidium och nämnd anmäls och läggs 
till handlingarna. 
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§ 23 Aktuell information  
 Översyn av valkretsindelningen i länet inför val 2018. 

Diskussion kring dagens indelning med sju valkretsar där en 
översyn borde göras kring Nässjö kommun.  
Frågan har lyfts vid gruppledaröverläggningar den 24 maj 
och denna fråga samt ny politisk organisation ser 
gruppledarna att detta hanteras av parlamentariska 
nämnden.  
 
En eventuell regionförstoring ger vid handen andra 
förutsättningar både vad gäller valkretsar och hur den 
politiska organisationen formeras. 
 

 Aktuell rapport kring förtroendemannarutinen. En 
uppdatering av systemet ska genomföras. Preliminär 
uppstart senare under hösten 2016. 

§ 24 Motion – Anpassa antalet ledamöter i 
regionfullmäktige efter Kommunallagens 
riktvärde 
Beslut  
Parlamentariska nämnden beslutar föreslå regionfullmäktige 

 Avslå motionen. 
 

Sammanfattning  
Sverigedemokraterna har igenom Anne Karlsson, Anders 
Gustafsson och Samuel Godrén lämnat in en motion där man  
föreslår regionfullmäktige besluta att inför valet 2018 meddela 
Länsstyrelsen att regionfullmäktige ska bestå av 71 ledamöter.  
 
Vid dagens sammanträde föreligger ett reviderat förslag till 
yttrande.  
 
Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag från presidiet och nämnden daterat 
2016-04-11 samt tidigare förslag version 1, till 
motionsyttrande. 
 

 Motion från Sverigedemokraterna 
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Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Ordföranden föreslår att yttrande daterat 2016-06-01, version 2 blir 
nämndens förslag till yttrande.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på version 1 av yttrande över 
motionen mot dagens förslag, version 2 och finner att nämnden 
beslutar i enlighet med det förslag som presenterats på nämndens 
sammanträde idag, version 2. 
 
Beslutet skickas till: 
Regionfullmäktige 

§ 25 Övriga frågor 
Fråga vid dagens sammanträde från Roland Björsne avseende 
nämndens uppdrag, så planeras det att avsättas tid för diskussion i 
samband med nämndens studieresa i oktober.  
 
Information ges om kommande träff med regionfullmäktiges 
presidium som bjudit in samtliga nämndspresidier till 
överläggningar. Ordföranden informerar om att parlamentariska 
nämnden planerar liknande överläggningar med övriga presidier.  
 
Kajsa Carlzon lyfter fråga kring utskick av handlingar och riktlinjer 
för detta. Redogörelse kring hantering och utskick ges av 
kanslidirektören.  
 
Linnea Andersson lyfter fråga kring nämndens ekonomi.  
Redovisning vid kommande sammanträde.  
 
I övrigt diskussion kring Regionens webb-sida, tillgång till 
reglementen, demokratifrågor med mera.  

§ 26 Avslutning och nästa sammanträde 
Ordföranden tackar ledamöterna för detta halvåret och önskar alla 
en riktigt trevlig sommar. 
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Nästa sammanträde den 24 augusti.  
En avstämning med samtliga ledamöter kommer att ske kring  
deltagande i studieresan till Stockholm i oktober månad.     

Vid protokollet 

 Siw Kullberg  

Justeras 

 

Tommy Bernevång Forsberg (KD)  
Ordförande  

Kristina Nero (V) 

 
 
Protokollet är justerat 2016  -     -      och justeringen är tillkännagiven på 
Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 
 
 
Lena Sandqvist  
 


