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Diarienummer

Parlamentariska nämnden §§ 37-44
Tid:

2018-06-05, kl 09:00-11:40

Plats:

Jönköping Hotell och Konferens

Närvarande:

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

§37

Inledning
Ordföranden hälsar samtliga välkomna till dagens sammanträde.

§38

Val av protokolljusterare
Nämnden utser Kristina Nero (V) att justera protokollet
tillsammans med ordföranden.

§39

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs i enlighet med utskickat förslag.

§40

Föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll för nämnden anmäls och läggs till
handlingarna.

§41

Aktuell information
Information av kanslidirektör och ordföranden kring synpunkter
som kommit fram på nämndens förslag till politisk organisation
vid gruppledaröverläggning.
Diskussion.
Ordföranden redogör för den process det varit kring att ta fram
underlaget till politisk organisation och tycker att det är
anmärkningsvärt att ärendet nu hanteras på detta sätt.
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Hans Toll tycker att det är viktigt att hitta former för hur detta ska
hanteras framöver.
Lennart Bogren tycker att det är viktigt att man som ledamot ändå
kan stödja en bred kompromiss, om det nu blir så att nämndens
förslag eventuellt ställs mot styrelsens förslag. Kan ju föranleda att
man som ledamot röstar för det förslag som är en kompromiss.
Thomas Gustavsson vill till gruppledarna, styrelsen och
fullmäktige ge som medskick att det är av värde att titta på
närliggande regioners kostnader för den politiska organisationen.
§42

Arvodesreglemente för förtroendevalda i Region
Jönköpings län
Diarienummer: RJL 2018/1288
Beslut
Parlamentariska nämnden föreslår regionfullmäktige
 Fastställa arvodesreglemente för förtroendevalda.
Reservation
Roland Björsne reserverar sig till förmån för egna yrkanden och i
yrkanden man instämt i.
Thomas Gustavsson och Hans Toll reserverar sig till förmån för
eget yrkande.
Kristina Nero reserverar sig till förmån för egna yrkanden och i
yrkanden man instämt i.
Sammanfattning
Inför ny mandatperiod ska beslut om nytt arvodesreglemente för
förtroendevalda tas av regionfullmäktige.
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag från nämndens sammanträde 2018-05-28
 Arvodesreglemente
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Yrkanden/förslag vid sammanträde
Ordföranden går igenom förslag, där justeringar och ändringar från
dagens sammanträde är grönmarkerade och bifallna av nämnden.
Vid behandling av ärendet yrkar Roland Björsne att:
 Alla råd erbjuds årskort inom Länstrafiken
 Förtroendevalda med rätt till reseersättning erbjuds samma
avståndsbaserade ersättning oavsett färdsätt
 För förtroendevalda samåkande skall samma ersättning
utgå
 Alla råd skall erbjudas rätt till förmånscykel och tillgång
till friskvård/friskvårdstillägg likvärdigt tillsvidareanställd
personal inom regionen
 Även politiska sekreterare skall erbjudas personalförmåner
likvärdiga de som tillkommer vidareanställd personal
Ordföranden finner att nämnden avslår samtliga yrkanden från
Roland Björsne och bifaller föreliggande förslag.
Thomas Gustavsson och Hans Toll yrkar bifall till yrkande om att
arvodet för förste vice ordförande och andre vice ordförande i
nämnderna TIM, ANA och FS fortsatt erhåller ett fast arvode på
25% av grundbelopp, för insynsråd +10% av grundbeloppet.
I ovanstående yrkande instämmer Samuel Godrén och Roland
Björsne.
Lennart Bogren yrkar bifall till föreliggande förslag.
Ordföranden ställer proposition på föreliggande förslag mot
Thomas Gustavssons yrkande och finner att nämnden beslutar i
enlighet med föreliggande förslag.
Votering begärs där föreliggande förslag (JA) ställs mot Thomas
Gustavsson med fleras yrkande (NEJ).
JA röstar följande ledamöter: Urban Persson, Lennart Bogren,
Per Hansson, Kristina Nero och Tommy Bernevång-Forsberg.
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NEJ röstar följande ledamöter: Thomas Gustavsson, Roland
Björsne, Samuel Godrén och Hans Toll.
Nämnden bifaller föreliggande förslag med 5 röster mot 4 röster.
Kristina Nero yrkar bifall till att arvodesreglerna för
deltidsarvoderade regionråd regleras enligt följande:
 För parti med 1-3 mandat gäller 50% grundbelopp
 För parti med 4-5mandat gäller 50% grundbelopp + 5%
 För parti med 6 eller fler mandat gäller 50% grundbelopp +
10 %.
Yrkar även att beräkningen av antalet politiska sekreterare fördelas
enligt följande:
 Upptill 3 mandat – 0,5 tjänst
 4-5 mandat – 0,75 tjänst
 6-10 mandat – 1,0 tjänst
 11-15 mandat – 1,5 tjänst
 16-uppåt – 2,0 tjänst
Ordföranden finner att nämnden avslår yrkanden från Kristina
Nero och bifaller föreliggande förslag.
Beslutet skickas till
Regionfullmäktige
§43

Övrigt
Kristina Nero lyfter fråga kring utvärdering av parlamentariska
nämnden. Diskussion.
Frågan får återkopplas till regionfullmäktiges presidium kring
utvärdering av nämndens arbete.

§44

Avslutning och avtackning
Hans Toll framför nämndens tack till ordföranden som lämnar sitt
uppdrag i Region Jönköpings län.
Dagens sammanträde avslutas kl 11:40.
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Vid protokollet

Siw Kullberg
Justeras

Tommy Bernevång-Forsberg
Ordförande

Kristina Nero (V)

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