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PROTOKOLL 1(4)

Diarienummer

 

Parlamentariska nämnden §§ 1-9 
Tid: 2017-02-27, kl 10:00-11:20 

Plats: Regionens Hus, sal A   

Närvarande: Beslutande:  
Hans Toll (S), ordförande 
Håkan Jansson (M) 
Lennart Bogren (C) 
Per Hansson (L) 
Thomas Gustavsson (S), ersätter Desirée Törnqvist  
Roland Björsne (MP) 
Samuel Godrén (SD) 
Kristina Nero (V) 
Urban Persson (M), ersätter Tommy Bernevång Forsberg (KD)
 
Ersättare:  
Linnea Andersson (C) 
Kajsa Carlsson (MP) 
Kim Strand (V) 
 
Övriga:  
Siw Kullberg, kanslidirektör/sekreterare 
Birgitta Bergqvist, handläggare för förtroendevaldas ersättninga 

§ 1 Inledning 
Ordföranden Hans Toll hälsar samtliga välkomna till dagens 
sammanträde, med ett särskilt välkommen till Håkan Jansson som 
ny ledamot i nämnden.  

§ 2 Val av protokollsjusterare 
Nämnden utser Håkan Jansson att justera protokollet tillsammans 
med ordföranden. 

§ 3 Fastställande av dagordning 
Fastställs i enlighet med utskickat förslag, med tillägg enligt 
följande: 

 Demokratidagen – fråga från Kristina Nero  

§ 4 

  

Anmälan av protokoll 
Föregående protokoll för nämnden anmäls och läggs till 
handlingarna. 
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§ 5 Inför avstämning med nämndernas presidier  
Ordföranden informerar om de överläggningar som kommer att 
genomföras denna veckan med nämnderna för Folkhälsa och 
sjukvård, Trafik, infrastruktur och miljö, samt Arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet.  
 
Ett diskussionsunderlag har skickats ut till berörda nämnder och 
ordföranden informerar även om att liknande överläggningar 
planeras med regionfullmäktiges presidium, styrelsens presidium 
samt regionrevisionen.  
 
Vid sammanträdet idag finns inga ytterligare synpunkter inför 
ovanstående avstämningar.  

§ 6 Valkretsindelning  
Beslut 

 Nämnden remitterar det underlag som idag diskuterats, till 
samtliga partier som är representerade i regionfullmäktige.  

 Regionledningskontoret får i uppdrag att presentera en 
tidsplan för beredning och beslut i ärendet till kommande 
sammanträde. 

 Att till nästa sammanträde få ta del av den beräkning 
avseende röstberättigade som Länsstyrelsen har gjort.  
 

Diskussion och synpunkter på valkretsindelning utifrån utskickat 
underlag. Vid dagens sammanträde kommer bland annat följande 
synpunkter fram:  

 Tre valkretsar i en geografisk indelning som följer den 
tidigare strukturen, Höglandet, Värnamo och Jönköping.  

 Viktigt att samtliga partier tar upp frågan och diskuterar 
igenom denna  

 
Beslutet skickas till: 
Samtliga partier i regionfullmäktige via gruppledarna 
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§ 7 Inför ny politisk organisation  
Beslut 

 Regionledningskontoret får i uppdrag att ta fram tidplan för 
beredning av ny politisk organisation samt  

 Ta fram underlag utifrån hur andra regioner och landsting 
arbetar med politiska sekreterare. 
 

Följande noteras vid dagens diskussion:  
 Redovisning av tidplan för beredning och beslut av politisk 

organisation 2018-2022 till nästa sammanträde. 
 Politiska sekreterare – viktigt att reda ut den politiska 

sekreterarrollen, anställningsvillkor/avtal, arbetsinnehåll, 
gränsdragning i uppgifter mot tjänstemannaorganisationen. 

 Arbetsinnehåll i övriga politiska roller, regionråd m m 
 Förutsättningar för små partier att bedriva politiskt arbete,  

förslag om insynsplatser i presidierna, mer resurser.  
 Hantering av partianslag  
 Bättre kommunikation ut till verksamheten kring politiska 

beslut 
 Synpunkt på vikten av att man även gör en avstämning med 

patientnämnden 

§ 8 Övriga frågor   
Beslut 

 Kristina Nero och Anne Karlsson beviljas deltaga i 
Demokratidagen den 14 mars i Stockholm.  

§ 9 Avslutning och nästa sammanträde 
Nästa sammanträde den 20 april, planeras för en heldag för att 
fortsatt diskutera frågan kring politisk organisation och valkretsar. 
Kallelse och program för dagen kommer att skickas ut.   

Vid protokollet 

 Siw Kullberg  
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Justeras 

 

Hans Toll (S) 
Ordförande 

Håkan Jansson (M) 

 
 
Protokollet är justerat 2017  -     -      och justeringen är tillkännagiven på 
Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 
 
 
Lena Sandqvist  
 


