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Diarienummer

Parlamentariska nämnden §§ 27-35
Tid:

2017-09-11, kl.10.00-13.00

Plats:

Regionens hus, sal A

Närvarande:

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

§27

Inledning
Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar sammanträdet
öppnat.

§28

Val av protokolljusterare
Nämnden utser Per Hansson (L) att justera protokollet
tillsammans med ordföranden.

§29

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs i enlighet med utskickat förslag.

§30

Anmälan av protokoll
Föregående protokoll för nämnden anmäls och läggs till
handlingarna.

§31

Aktuell information
Fråga från Håkan Jansson avseende om någon region/lansting
tillfört Hälso- sjukvårdsnämnd till styrelse kommer att besvaras
vid nästkommande sammanträde.
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§32

2017-09-11, kl.10.00-13.00

Enkät förtroendevalda
Ordföranden går igenom sammanställning av den enkät som
besvarades av de förtroendevalda under våren.

§33

Översyn av den politiska organisationen
Ordföranden presenterar underlaget med förslag till förändringar
och summeringar efter de samtal som förts med presidierna för
styrelsen, nämnderna och fullmäktige.
Några av de frågor som nämnden bör se över är:
• Sammanträden på distans
• Mandatperiod på 2 eller 4 år för nämnder och
regionfullmäktiges presidium
• Beredningsansvaret
• Nämndsyttranden till regionfullmäktige
• Regionfullmäktiges arbetsordning
• Översyn av reglementen
Vid efterföljande diskussion framfördes bland annat följande
synpunkter:
• Demokratifrågan förs över till parlamentariska eller
eventuellt lyfts till fullmäktiges beredning, tillfälligt eller
permanent, tex. enligt Kalmarmodellen.
• Reglementen ses över så att de anpassas efter
verksamheterna med befogenhet och ansvar.
• Tydliggöra det operativa och strategiska personalansvaret
mellan styrelse och nämnder.
• Förslag till upphandlingsdelegation och
fastigetsdelegation under regionstyrelsen
• Behov av ersättare i presidierna eller inrättande av
arbetsutskott.
• Interpellationssvar bör delges samtliga fullmäktiges
ledamöter dagen före sammanträdet.
• Motioners handläggning och remittering.
• Förslag att omgående se över reglementet för
patientnämnden med anledning av den nya
patientsäkerhetslagen och att frågan om patientens
direktkanal utreds.
• Inrättande av funktionen politiska sekreterare
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•
•
•

Eventuellt se över revisorernas ställning/reglemente
Namnändring av ANA till KAN (kultur – arbetsmarknad –
näringsliv)
Översyn av arvoden för förtroendevalda.

Parlamentariska nämnden kommer vid sammanträdet den 6
oktober att behandla förslag till förändringar och förtydliganden
av reglemente och arbetsordning, inklusive arvoden för
förtroendevalda inför mandatperioden 2019-2022
§34

Sammanträdesplan för 2018
Diarienummer: RJL 2017/2429
Beslut
Nämnden beslutar att
• Fastställa sammanträdesplan för 2018 för Parlamentariska
nämnden, enligt följande: 22/1, 19/3, 28/5, 24/9, 15/10 och
19/11
Sammanfattning
Sammanträdesplan för 2018 har tagits fram för beslut i
styrelse/nämnder.
Beslutsunderlag
• Presidiets protokollsutdrag daterad 2017-08-28
• Tjänsteskrivelse inklusive sammanträdesplan daterad
2017-09-08
Beslutet skickas till
Regionledningskontoret

§35

Ny kommunallag
Utbildning av den nya kommunallagen kommer att hållas för
ledamöter och 1:e ersättare i samtliga nämnder och fullmäktige i
samband med regionfullmäktiges sammanträde den 26 september.
Beslut
Nämnden beslutar att
• utbildningsarvode och förlorad arbetsinkomst utgår för de
som deltar och inte tjänstgör på regionfullmäktige vid
utbildningen av den nya kommunallagen.
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Beslutet skickas till
Regionledningskontoret

Vid protokollet

Linda Byman
Justeras

Tommy Bernevång-Forsberg
Ordförande

Per Hansson

Protokollet är justerat 20 - - och justeringen är tillkännagiven på
Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag.
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