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PROTOKOLL 1(4) 

Diarienummer 

 

Parlamentariska nämnden §§ 46-55 

Tid: 2016-12-02, kl 10:00-12:30 

Plats: Jönköpings Hotell och Konferens, A6   

Närvarande: Beslutande: 

Tommy Bernevång Forsberg (KD), ordförande,  

Hans Toll (S), vice ordförande,  

Urban Persson (M) 

Linnea Andersson (C), ersätter Lennart Bogren  

Per Hansson (L) 

Roland Björsne (MP) 

Thomas Gustavsson (S) ersätter Desiré Törnqvist 

Samuel Godrén (SD)  

Kristina Nero (V) 

 

Ersättare:  

Marianne Andersson (KD) 

Kajsa Carlsson (MP) 

Kim Strand (V) 

 

Övriga:  

Siw Kullberg, kanslidirektör/sekreterare 

Birgitta Bergqvist, handläggare för förtroendevaldas 

ersättningar 

Peter Blomsterberg, Länsstyrelsen  

Peter Agurén, Länsstyrelsen  

Paula Bergman, folkhälsoplanerare  

§ 46 Inledning 
Ordföranden hälsar samtliga välkomna till dagens sammanträde. 

§ 47 Val av protokollsjusterare 
Nämnden utser Kristina Nero att justera protokollet tillsammans 

med ordföranden. 

§ 48 Fastställande av dagordning 
Fastställs i enlighet med utskickat förslag, med tillägg enligt 

följande: 

 Reflektioner från studieresan – Kristina Nero 

 Beredning av motioner – Kajsa Carlsson 

§ 49 

  

Anmälan av protokoll 
Föregående protokoll för nämnden anmäls och läggs till 

handlingarna. 



 

PROTOKOLL 2(4) 

      

 

Parlamentariska nämnden §§ 46-55 

Tid: 2016-12-02, kl 10:00-12:30 

 

 

 Sign 

 

§ 50 Information från Valmyndigheten/Länsstyrelsen  
Information av Peter Blomsterberg, Länsstyrelsen kring ny vallag 

där följande ändringar är aktuella: 

 nya regler för mandatfördelning,  

 partisymboler på valsedlarna,  

 partierna måste föranmäla sig,  

 kandidater måste samtycka till att bli invalda,   

 krav på utbildning för röstmottagare, 

 nya regler om bemanning och öppettider för förtidsröstning, 

 ökade möjligheter att personrösta, 

 ökad tillgänglighet vid röstning 

Redovisar även nuvarande valkretsindelning och eventuella 

förändringar som är tänkbara inför ny mandatperiod 2018.  

Diskussion om antalet valkretsar inför kommande val 2018.  

 

Ordföranden uppmanar samtliga ledamöter att ta med sig frågan 

om indelning av antalet valkretsar till respektive parti för att få med 

synpunkter inför kommande diskussion i nämnden.  

§ 51 Medborgarmedverkan 
Information av folkhälsoplanerare Paula Bergman kring projektet 

medborgarmedverkan utifrån ett folkhälsoperspektiv, se 

presentation.  

§ 52 Aktuell information 
Ordföranden informerar om att han kommer att träffa 

alliansledningen för en dialog angående ett antal frågor som gäller 

nämndens arbete. Dels frågan om demokratiarbetet och nämndens 

intresse att ta ansvar för delar av detta arbete, dels om planeringen 

och för uppföljning av den politiska organisationen men också 

frågan om valkretsindelningen för landstingsvalet.  
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§ 53 Arvoden 2017 - grundbelopp 
Beslut 

Parlamentariska nämnden  

 fastställer grundbeloppet för 2017 till 71 800 kronor,  

där arvode för sammanträde uppgår till 900 kronor,  

konferens och kurs till 450 kronor.  

 

Sammanfattning 

Föreligger förslag till grundbelopp avseende arvoden för 2017. 

Uppräkning har gjorts med 2,6% baserat på genomförd 

löneöversyn i Regionen, frånräknat speciella lönesatsningar. 

Nytt grundbelopp föreslås bli: 71800 kronor där arvode vid 

sammanträde uppgår till: 900 kronor och vid kurs/konferens:  

450 kronor.  

 

Beslutet skickas till: 

Regionens förtroendevalda 

Regionledningskontoret – personal, kansli och ekonomi 

§ 54 Övriga frågor och synpunkter  
Kajsa Carlsson lyfter fråga kring beredning av motioner.  

Ordföranden och kanslidirektör meddelar att detta kommer att 

diskuteras vid regionfullmäktiges överläggningar med 

gruppledarna.  

 

Kristina Nero gör en reflektion över nämndens studieresa till 

Stockholm och de studiebesök som gjordes. Vill lyfta fram att 

studieresan var välorganiserad med intressanta besök både i Region 

Östergötland och Stockholm. Reflektioner kring hur fullmäktige i 

Östergötland genomförde sammanträden, hur de var placerade i 

fullmäktigesalen, arbetet med politiska sekreterare, samt 

föredragning på SKL om nya sätt att leda och styra.  

 

Ordföranden meddelar att dessa frågor/reflektioner kommer att tas 

upp vid ett kommande sammanträde för diskussion.  
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§ 55 Avslutning och nästa sammanträde 
Samtliga ledamöter tillönskas en God Jul och Gott Nytt År.  

Nästa sammanträde den 27 februari, kl 10:00.  

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  

 


