
 

 Sign 

 

 

PROTOKOLL 1(4) 

Diarienummer 

 

Parlamentariska nämnden §§ 27-36 

Tid: 2016-08-24, 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) 

Lennart Bogren (C) 

Per Hansson (L) 

Kajsa Carlsson (MP) 

Desiré Törnqvist (S) 

Samuel Godrén (SD)  

Kristina Nero (V) 

 

Ersättare:  

Marianne Andersson (KD) 

Urban Persson (M) 

Linnea Andersson (C) 

Kajsa Carlsson (MP) 

 

Övriga:  

Siw Kullberg, kanslidirektör/sekreterare 

Birgitta Bergqvist, handläggare för förtroendevaldas 

ersättningar  

§ 27 Inledning 
Ordföranden hälsar samtliga välkomna till dagens sammanträde. 

§ 28 Val av protokollsjusterare 
Nämnden utser Martin Hytting att justera protokollet tillsammans 

med ordföranden. 

§ 29 Fastställande av dagordning 
Fastställs i enlighet med utskickat förslag med tillägg av frågor 

avseende hantering av protokoll samt ersättare i presidierna. 

§ 30 Anmälan av delegationsbeslut 
Ordföranden redovisar ärende som är föremål för beslut i presidiet: 

 Irada Söderberg har på nytt inkommit med en begäran om 

ersättning som egen företagare. Önskar en förlängning av 

tidigare beslut som tagits av presidiet. Presidiet kommer att 

bereda ärendet ytterligare och meddela beslut.  

Redovisas vid kommande sammanträde. 
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§ 31 

  

Anmälan av protokoll 
Föregående protokoll för presidium och nämnd anmäls och läggs 

till handlingarna. 

§ 32 Aktuell information  
 Redovisning av nämndens budget och utfall.  

Av nämndens 150 000 kronor i budget är cirka 55 000 

kronor förbrukade tom första augusti, se bilaga. 

 

 Information om delbetänkandet från Indelningskommittén: 

”Regional indelning – tre nya län. ” 

Region Jönköpings län kommer att besvara remissen och  

information/diskussion kommer även att ske vid ett extra 

utvidgat Kommunalt forum den 9 september.  

Ordföranden framför synpunkt att man bör påpeka i 

remissvaret att bildade regioner ska få kalla sig regioner och 

inte landsting som förslaget föreslår.  

 

 Reviderade arvodesregler antagna av regionfullmäktige vid 

sammanträde i juni. Finns nu utlagda på fullmäktiges 

intranätsida. 

 

 Aktuell rapport kring förtroendemannarutinen. Planeras 

starta upp under oktober månad. En uppdatering med en del 

av de synpunkter vi tidigare framfört beräknas komma i maj 

2017. 

§ 33 Valkretsindelning inför val 2018 
Ordföranden informerar att kontakt har tagits med Jönköpings 

kommun för en diskussion om kring antalet valkretsar i kommunen.  

 

Diskussion i nämnden om följande: 

 Nässjö kommun som egen valkrets, eller sammanslagen 

med någon annan 

 Förändringar av valkretsar inför kommande mandatperiod 

bör vara så små som möjligt, med tanke på att det troligen 

blir nya eftrer en ev regionbildning inför valet 2022. 

 

 

 



 

PROTOKOLL 3(4) 

      

 

Parlamentariska nämnden §§ 27-36 

Tid: 2016-08-24, kl.10:00-11:30 

 

 

 Sign 

 

Ordföranden föreslår att man till nämndens sammanträde i 

december bjuder in Peter Blomsterberg från Länsstyrelsen för att få 

information och redovisning av villkoren i nya vallagen och hur 

länsstyrelsen ser på valkretsindelningen i länet. 

§ 34 Studieresa 
Redovisning av preliminärt program för nämndens studieresa i 

oktober. Förslag biläggs protokollet.  

Utskick kommer att göras till nämndens ledamöter och ersättare om 

deltagande.  

§ 35 Övriga frågor 
Kristina Nero lyfter fråga kring hantering av protokoll och upplägg 

i platta och på webben.  

 

Förslagt att när protokollen har godkänts via mail av ordföranden 

och justerare så ska dessa läggas upp i plattan och på webben för 

att eliminera ledtider med underskrifter och posthantering. Utskick 

av protokoll till ordförande och justerare för undertecknande bör 

ske skyndsamt.  

 

Beslut 

Nämnden beslutar i enlighet med ovanstående förslag.  

 

Desirée Törnqvist lyfter fråga om ersättare i nämndernas presidier. 

Finns det möjlighet att utse annan förtroendevald att närvara vid 

presidiesammanträden om ordinarie har förhinder? I arbetsordning 

finns inget upptaget kring ersättare i presidierna.  

 

Diskussion. 

 

Ordföranden ser det som en uppgift för nämndens ordförande att 

genom dialog hitta lösningar så att alla kan delta i överläggningen. 

Det är upp till varje presidie att själv överväga om man kan ta in 

annan förtroendevald att representera ett parti/majoritet/opposition  

i presideöverläggning.   

 

Nämnden tar inget beslut i frågan, utan detta får vara en allmän 

information om tillämpning, då nämnden inte finner anledning att 

någon revidering skall göras i arbetsordning.  
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Martin Hytting har fråga om Regionens juristfunktion där svar ges 

att det finns två juristtjänster i Regionen.  

 

Urban Persson har fråga kring antal kommunala besvär i Regionen 

där svar ges att Regionen har ärenden avseende detta.  

 

Kristina Nero lyfter fråga kring hur Regionen arbetar med 

demokratifrågor och medborgardialog. Diskussion.  

Frågan tas upp i samband med studieresa och vid kommande 

sammanträde. Ordförande ska förhöra sig med regionledningen hur 

demokratifrågan skall hanteras och hur regionstyrelsen hanterar 

APUs skrivelse angående demokrati.  

§ 36 Avslutning och nästa sammanträde 
Nästa sammanträde den 20-21oktober i samband med studieresa till 

Stockholm.   

Vid protokollet 

 Siw Kullberg  

Justeras 

 

Tommy Bernevång Forsberg (KD)  

Ordförande  

  

Martin Hytting (M)  

 
 

Protokollet är justerat 2016  -     -      och justeringen är tillkännagiven på 

Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 

 

 

Lena Sandqvist  

 



Budget 2016 för förtroendemannaorgan: 

Parlamentariska nämnden 

Årsbudget: 150 000 kronor 

Fasta årsarvoden: 33 600 kronor 

Sammanträdesarvoden 26 250 kronor 
t o m juni 2016 inkl resor 



 

PROGRAM  

2016-08-19      

  

 

   

   

   

  

Parlamentariska nämnden - 
studiebesök i Stockholm 20-21 oktober 
- preliminärt program 

Torsdagen den 20 oktober 
KL 

08:00 

    

Avresa från Regionens Hus i Jönköping  

 

10:00 Besök Region Östergötland – Sessionssalen 

Regionfullmäktiges ordförande Eva Andersson  

 

12:00 Lunch – Hotell Ekoxen  

 

13:30 Avresa mot Norrköping  

 

14:30 Besök på TvNo Textilservice AB 

VD Jonny Hägerström  

 

16:30 Avresa mot Stockholm 

 

18:30 Incheckning på Scandic Grand Central  

 

20:00 Gemensam middag  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAM  

2016-08-19      

 
 

 

Fredagen den 21 oktober 
KL 

09:00 

    

Politiskt ledarskap, social hållbarhet och medborgardialog 

Christine Feuk, Sveriges Kommuner och Landsting  

 

10:30 Regional indelning - Indelningskommitténs betänkande – 

framtidsspaning om ny struktur för den politiska organisationen 

Håkan Brynielsson, Sveriges Kommuner och Landsting  

 

12:30 Lunch – Scandic Grand Central  

 

 Hemresa 
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