
 

PROTOKOLL 1(6) 

Diarienummer 

 

Parlamentariska nämnden §§ 36-45 
Tid: 2017-10-06  kl. 10.30–12.30 

Plats: Regionens hus, sal A 

Närvarande: Beslutande:  
Tommy Bernevång-Forsberg (KD) ordförande 
Hans Toll (S) vice ordförande 
Håkan Jansson (M) närvarande §§ 36-44 
Urban Persson (M) ers. Håkan Jansson (M) § 45 
Linnea Andersson (C) ers. Lennart Bogren (C) 
Per Hansson (L) 
Thomas Gustavsson (S) ers. Desiré Törnqvist (S) 
Roland Björsne (MP) 
Samuel Godrén (SD) 
Kristina Nero (V) 
 
Ersättare:  
Marianne Andersson (KD) 
Urban Persson (M) 
Jimmy Ekström (L) 
Kajsa Carlsson (MP) 
Kim Strand (V) 
 
Övriga:  
Siw Kullberg, kanslidirektör  
Jane Ydman, ekonomidirektör 
Birgitta Bergqvist, handläggare för 
förtroendevaldas ersättningar  
Kristina Mannerback, regionjurist 
Linda Byman, sekreterare 
  

§36 Inledning 
Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar sammanträdet 
öppnat. 

§37  Val av protokolljusterare 
Nämnden utser Thomas Gustavsson (S) att justera protokollet 
tillsammans med ordföranden. 

§38  Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs i enlighet med utskickat förslag. 
 
Kristina Nero (V) önskar ta upp frågan om namnändring för 
nämnden Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet. 
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§39  Anmälan av protokoll 
Föregående protokoll för nämnden anmäls och läggs till 
handlingarna. 
 
Roland Björsne (MP) påpekar att förslaget från Miljöpartiet om 
att förvaltningsfrågan bör ses över genom att undersöka 
möjligheten att inrätta självständiga förvaltningar med 
personalansvar och egna förvaltningschefer för FS, TIM och 
ANA inte togs upp i föregående protokoll. 
 
Ordföranden hänvisar till att frågan hanteras av Regionstyrelsen. 

§40  Ny kommunallag, arbetsordning och 
reglementen 
 
Beslut  
Parlamentariska nämnden  

• Ger Regionledningskontoret i uppdrag att ta fram ett 
underlag och förslag till en anpassning och justeringar av 
befintliga arbetsordningar och reglementen att gälla from 
1 januari 2018 tills att beslut tagits om nya arbetsordningar 
och reglementen för Regionens politiska organisation 
inför ny mandatperiod. 
 

Sammanfattning  
En ny kommunallag SFS 2017:725 träder i kraft 2018-01-01 och 
kompletteringar i reglementen och arbetsordningar bör göras. 
 
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Ordföranden föreslår att reglementen och arbetsordningar inom 
Region Jönköpings län ses över så att de speglar de förändringar 
som den nya kommunallagen medför. 
 
Beslutet skickas till  
Regionledningskontoret 
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§41  Fastställande av grundarvode 2018 
Diarienummer RJL 2017/2732 
 
Beslut 
Parlamentariska nämnden  

• fastställer grundbelopp för 2018 till 73 700 kronor,  
där arvode för sammanträde uppgår till 920 kronor, 
konferens och kurs till 460 kronor.  

Sammanfattning 
Grundbelopp för 2018 föreslås. 
 
Beslutsunderlag  

• Missiv/Tjänsteskrivelse daterad 2017-10-02 
 
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Nämnden ställer sig bakom förslaget. 
 
Beslutet skickas till  
Regionens förtroendevalda 
Regionledningskontoret – personal, kansli och ekonomi 

§42  Förslag till reglemente för patientnämnden som 
träder i kraft 2018-01-01 
 
Beslut  
Parlamentariska nämnden  

1. föreslår att förslag till nytt reglemente för patientnämnden 
kompletteras med meningen: ”Förutsatt att kommun i 
länet ingått överenskommelse med regionen, får regionen 
fullgöra kommunens uppgifter enligt lagen om 
patientnämndsverksamhet m.m. ” 

2. överlämnar förslaget till Patientnämnden och att inkomma 
med synpunkter inför beslut i november.  
 

Sammanfattning  
Ny lag om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården träder i 
kraft 2018-01-01 och patientnämndens reglemente ses nu över.  
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Beslutsunderlag  

• Förslag till reglemente för patientnämnden daterad    
2017-10-04 

• Lag (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och 
sjukvården 

 
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Ordföranden föreslår att utsänt förslag till nytt reglemente under 
rubriken Nämndens verksamhetsområde och uppdrag. 
kompletteras med meningen:  
”Förutsatt att kommun i länet ingått överenskommelse med 
regionen, får regionen fullgöra kommunens uppgifter enligt lagen 
om patientnämndsverksamhet m.m. ” 
 
Tillägget godkänns av nämnden. 
 
Beslutet skickas till  
Patientnämnden 
Regionledningskontoret 

§43  Fortsatt diskussion, gällande politiska 
organisationen 
 
Beslut 
Parlamentariska nämnden ger Regionledningskontoret i uppdrag 

1. att ta fram en övergripande skrivelse med förslag inför den 
politiska organisationen för mandatperioden 2019-2022. 

2. se över formerna för införande av politiska sekreterare. 
 
Sammanfattning  
Parlamentariska nämnden har genomfört en översyn av den 
politiska organisationen inför mandatperioden 2019-2022. Bland 
annat har överläggningar med nämndernas och regionfullmäktiges 
presidier ägt rum. 
 
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Följande noterads vid dagens sammanträde: 

• En majoritet förordar presidium före arbetsutskott i 
nämnderna. Alternativt är att låta varje nämnd själv avgöra 
frågan.  
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• Viss tveksamhet framfördes till att införa nya delegationer 

under regionstyrelsen gällande fastigheter och 
upphandling. Frågan får diskuteras vidare vid kommande 
sammanträde.  

• Inrätta en tillfällig beredning under regionfullmäktige 
gällande demokratifrågor med specifikt uppdrag.  

• Samstämmighet kring införande av politiska sekreterare, 
lönenivån diskuteras. 

• Diskussion kring att införa en kortare mandatperiod på två 
år i stället för fyra år 

• Arvodesfrågorna diskuterades, där bl.a en höjning av vice 
ordförandenas arvoden i de tre stora nämnderna bör 
genomöras, vidare att dagarvode skall utgå till 1:e 
ersättare i Regionfullmäktige, även om de inte tjänstgör. 
Diskuterades även ett fast arvode för övriga ledamöter i de 
tre nämnderna.  

 
Ordförande informerade om att presidiet kommer att träffa 
regionens gruppledare för ett samtal och genomgång av den 
politiska organisationen för mandatperioden 2019-2022 den 23 
oktober. 
 
Beslutet skickas till  
Regionledningskontoret 

§44  Övriga frågor 
Kristna Nero (V) har lyft frågan kring att ändra ANA nämndens 
namn till KAN; Nämnd för Kultur, Arbetsmarknad och 
Näringsliv.  
 
Ordföranden hänvisar till att frågan finns med i diskussions-
underlaget kring arbetet med den politiska organisationen inför 
mandatperiod 2019-2022. 

§45  Kommande sammanträde 
Beslutades att hålla ett extra sammanträde med parlamentarisk 
nämnd samt gruppmöten den 9 november kl. 13.00-16.00. 
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Vid protokollet 

Linda Byman 

Justeras 

 

Tommy Bernevång-Forsberg 
Ordförande 

 

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

