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PROTOKOLL 1(4)

Diarienummer

 

Parlamentariska nämnden §§ 37-45 
Tid: 2016-10-21, kl 09:00-12:40 

Plats: Saturnus konferenscenter, Cornelis – Stockholm   

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

§ 37 Inledning 
Ordföranden hälsar samtliga välkomna till dagens sammanträde. 

§ 38 Val av protokollsjusterare 
Nämnden utser Samuel Godrén att justera protokollet tillsammans 
med ordföranden. 

§ 39 Fastställande av dagordning 
Fastställs i enlighet med utskickat förslag. 

§ 40 

  

Anmälan av protokoll 
Föregående protokoll för presidium och nämnd anmäls och läggs 
till handlingarna. 

§ 41 Aktuell information 
 Information av Birgitta Bergqvist kring de frågor som 

uppkommit i samband med införandet av 
förtroendemannarutinen. Önskemål från Kajsa Carlsson 
kring rubrik om ”reskassa” till blanketten. 
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§ 42 Sammanträdesplan för 2017 

Beslut 
Nämnden fastställer följande sammanträdesdagar för 2017 
 

 Måndagen den 27 februari, kl 10:00 
 Torsdagen den 20 april – eventuellt studiedag 
 Måndagen den 12 juni, kl 10:00 
 Måndagen den 28 augusti, kl 10:00 
 Fredagen den 6 oktober, kl 10:00 
 Torsdagen den 30 november, kl 10:00 

 
Beslutet skickas till: 
Regionledningskontoret  

§ 43 Övrigt 
Kristina Nero har fråga kring den skrivelse som Allmänpolitiska 
utskottet skickade till regionstyrelsen. Ordföranden kommer att ta 
kontakt med regionstyrelsens ordförande kring dessa frågor.  
Föreslår att man vid nämnden sammanträde i april ägnar 
studiedagen åt demokratifrågan.  
 
Kajsa Carlsson meddelar att man föreslagit fullmäktiges ordförande 
att kalla kulturminister Alice Bah Kuhnke för att prata om 
demokrati.  
 

§ 44 Avslutning och nästa sammanträde 
Nästa sammanträde den 2 december, kl 10:00.  

§ 45 Studiebesök 
Nämnden har vid studieresan den 20-21 oktober besökt:  

 Region Östergötland – information av fullmäktiges 
ordförande Eva Andersson kring politisk organisation och 
hur man arbetar med dessa frågor 

 Tvätteriet i Norrköping – information av VD Jonny 
Hägerström kring bolagets verksamhet inklusive 
rundvandning 
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 Sveriges Kommuner och Landsting – information av  
Christine Feuk kring politiskt ledarskap, social hållbarhet 
och medborgardialog, se bilaga, samt information av  
Håkan Brynielsson om ny regionindelning, se bilaga.   

Vid protokollet 

 Siw Kullberg  

Justeras 

 

Tommy Bernevång Forsberg (KD)  
Ordförande  

Samuel Godrén (SD) 

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


