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Diarienummer

Parlamentariska nämnden §§ 46-52
Tid:

2017-11-09 kl.14.00-16.20

Plats:

Regionens hus, sal A

Närvarande:

Beslutande:
Tommy Bernevång-Forsberg (KD) ordförande
Hans Toll (S), vice ordförande
Urban Persson (M) ers. Håkan Jansson (M)
Lennart Bogren (C)
Per Hansson (L)
Thomas Gustavsson (S) ers. Desiré Törnqvist (S)
Roland Björsne (MP)
Samuel Godrén (SD)
Kristina Nero (V)
Ersättare:
Kajsa Carlsson (MP)
Övriga:
Siw Kullberg, kanslidirektör
Jane Ydman, ekonomidirektör
Kristina Mannerback, regionjurist
Linda Byman, sekreterare

§46

Val av protokolljusterare
Nämnden utser Roland Björsne (MP) att justera protokollet
tillsammans med ordföranden.

§47

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs i enlighet med utskickat förslag.

§48

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

§49

Hantering av beslutade reglementen och
arbetsordningar med anledning av den nya
kommunallagen
Diarienummer: RJL 2017/3031
Beslut
Parlamentariska nämnden föreslår regionfullmäktige
• Följa de förändringar som ny Kommunallag föreskriver att
gälla tillsammans med redan beslutade reglementen och
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arbetsordningar för fullmäktige, nämnder och styrelse, tills
beslut tagits om nya reglementen och arbetsordningar
inför ny mandatperiod.
Sammanfattning
Ny Kommunallag träder ikraft 2018-01-01 och innebär
förändringar som påverkar beslutade reglementen och
arbetsordningar för den politiska organisationen. Lagen innebär
även praktiska förändringar med införande av digital anslagstavla
och en förstärkt serviceskyldighet till medborgarna samt
möjlighet att närvara i fullmäktiges sammanträden på distans.
Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse daterad 2017-10-10
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Thomas Gustavsson (S) och Samuel Godrén (SD) yrkar bifall till
förslaget.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
§50

Revidering av reglemente för patientnämnden
Diarienummer: RJL 2017/3032
Beslut
Parlamentariska nämnden föreslår regionfullmäktige
• Fastställa reviderat reglemente för patientnämnden
Sammanfattning
Ny lag om stöd vid klagomål för hälso- och sjukvården träder i
kraft 2018-01-01, i samband med detta görs en översyn och
anpassning av patientnämndens reglemente.
Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse daterad 2017-10-09
• Reglemente för patientnämnden daterad 2017-10-04,
2017-119A
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
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Diskussion, politisk organisation 2019-2022
Sammanställning efter diskussion med gruppledarna har sänts ut
till dagens sammanträde gås igenom.
•
•

•
•

§52

Thomas Gustavsson (S) vill till protokollet få antecknat att
han önskar att handlingar bör sändas ut i god tid före
sammanträdet.
Diskussion omkring frågorna som berör reglementen,
arbetsordning, arvodesersättning och politisk organisation
för kommande mandatperiod med utgångspunkt från den
sammanställning som ordförande gjort inför
sammanträdet.
Urban Persson (M) överlämnar yrkande från Moderaterna
om att upprättande av en upphandlingsdelegation bör
exkluderas från Parlamentariska nämnden.
Vid kommande sammanträde kommer förslag att finnas
för beslut.
Parlamentariska nämndens ledamöter uppmanas att i
respektive partigrupp ta diskussion omkring angivna
frågor. Gruppledarna skall särskilt uppmärksammas på att
respektive parti bör ta diskussion snarast omkring
inriktningen.

Kommande sammanträde
Nästa sammanträde för den parlamentariska nämnden är den 30
november kl.10.00.

Vid protokollet

Linda Byman
Justeras
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Tommy Bernevång-Forsberg
ordförande

Roland Björsne (MP)

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