
 

PROTOKOLL 1(4) 

Diarienummer 

 

Parlamentariska nämnden §§ 16-24 
Tid: 2018-04-16 kl:13.00-16.05                                                    

2018-04-23 kl:13.00-16.40 
Plats: Regionens hus sal A 

Närvarande: Beslutande:  
Tommy Bernevång-Forsberg (KD) ordförande 
Hans Toll (S), vice ordförande 
Urban Persson (M) ers. Håkan Jansson (M) §§ 16-19 
Marianne Andersson (KD) ers. Håkan Jansson (M) §§ 20-24 
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) 
Kajsa Carlsson (MP) 
  
Övriga:  
Siw Kullberg, kanslidirektör  
Jane Ydman, ekonomidirektör  
Birgitta Bergqvist, handläggare för förtroendevaldas 
ersättningar  
Linda Byman, sekreterare 
Johan Cederlund, regionjurist, § 19  
Alexandra Kelemen Wikström, projektledare, §19 
  

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

§17  Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs i enlighet med utskickat förslag, med 
följande justering: 
Information om GDPR tas upp under aktuell information. 

§18  Föregående mötesprotokoll  
Föregående protokoll för nämnden anmäls och läggs till 
handlingarna. 
En teknisk justering av protokollet görs gällande Kristina Neros 
yrkande angående arvodesreglerna för insynsråden. 
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§19  Aktuell information 
Regionjurist Joan Cederlund och projektledare Alexandra 
Kelemen Wikström informerar om den nya 
dataskyddsförordningen, GDPR och nämndens ansvarsområde. 

§20  Arbetsordning och reglemente för 
regionfullmäktige samt styrelse och nämnder 
 
Arbetsordningar och reglementen för regionfullmäktige, styrelse 
och nämnder gås igenom. 
 
Tomas Gustavsson (S) meddelade att han avser avslå förslaget om 
att respektive parti kallar in ersättare till sammanträden och yrkar  
att kansliet bör ansvar för inkallande av ersättare. 
 
Parlamentariska nämnden ger Regionledningskontoret i uppdrag 
att utifrån dagens diskussion göra ändringar och kompletteringar i 
arbetsordningar och reglementen för regionfullmäktige, styrelse 
och nämnder. Beslut tas vid sammanträdet i maj. 

§21  Ajournering 
Sammanträdet ajourneras och återupptas om en vecka den 23 maj 
kl: 13.00. 

§22  Arvodesreglemente för förtroendevalda i 
Region Jönköpings län 
 
Arvodesregler för förtroendevalda inför mandatperioden 2019-
2022 gås igenom.  
Ett underlag med redovisning av kostaderna för parlamentariska 
nämndens förslag tas fram till regionstyrelsens arbetsutskott. 
 
Thomas Gustavsson (S) meddelade att han avser avslå förslaget 
på förändrade årsarvoden till  40 % för 1:e och 2:e ordförande i 
nämnderna FS, TIM och ANA och förordar i stället 25% med 
tillägg av sammanträdesarvoden. 
 
Regionledningskontoret ges i uppdrag att se över nivåerna för 
sammanträdesarvoden, vad som ingår i heltid respektive deltid 
och reduktioner vid tex. partiell ledighet m m. 
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Parlamentariska nämnden ger Regionledningskontoret i uppdrag 
att utifrån dagens diskussion göra ändringar och kompletteringar i 
arvodesregler för förtroendevalda inom Region Jönköpings län. 
Beslut tas vid sammanträdet i maj. 

§23  Förslag angående reseersättningar och 
personalförmåner för råd och politiska 
sekreterare 
 
Beslut  
Parlamentariska nämnden beslutar 

• Att försalget behandlas vid nästa sammanträde då beslut 
tas. 

 
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Roland Björsne (MP) meddelade att han avser lämna ett antal 
förslag gällande resepolicy vid kommande sammanträde gällande 
bl.a gällande årskort på Länstrafiken till alla regionråd, en så 
kallad avståndsbaserade ersättning oavsett färdsätt.  
 
Samtliga förslag behandlas vid sammanträdet i maj.  
 
Regionledningskontoret ges i uppdrag att utifrån förd diskussion 
se över reseersättningar, traktamente i arvodesreglerna och 
återkomma med förslag till beslut.  

§24  Bestämmelser om omställningsstöd och 
pension för förtroendevalda 
 
Bestämmelser om omställningsstöd kommer att gälla från 15 
oktober. Beslut tas vid sammanträdet i maj. 
  

Vid protokollet 

Linda Byman 
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Justeras 

 

Tommy Bernevång-Forsberg 
Ordförande 

 Per Hansson (L) 
 
 
 
Protokollet är justerat 20     -     -      och justeringen är tillkännagiven på 
Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 
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