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Diarienummer

Parlamentariska nämnden §§ 69-75
Tid:

2018-12-03 kl:13.00-14.05

Plats:

Regionens hus, sal E

Närvarande:

Beslutande:
Arnold Carlzon (KD) ordförande
Hans Toll (S), vice ordförande
Urban Persson (M) ers. vakant (M)
Lennart Bogren (C)
Per Hansson (L)
Thomas Gustavsson (S) ers. Desiré Törnqvist (S)
Kajsa Carlsson (MP) ers. Roland Björsne (MP)
Samuel Godrén (SD)
Kristina Nero (V)
Övriga:
Siw Kullberg, kanslidirektör
Jane Ydman, ekonomidirektör §§ 69-72
Birgitta Bergqvist, teamledare PA
Linda Byman, sekreterare

§69

Inledning
Ordföranden hälsar samtliga ledamöter välkomna till dagens
sammanträde.

§70

Val av protokolljusterare
Nämnden utser Lennart Bogren (C) att justera protokollet
tillsammans med ordföranden.

§71

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs i enlighet med utskickat förslag

§72

Partianaslag
Beslut
Parlamentariska nämnden föreslår regionstyrelsen
• Att 10 000 kr per mandat för 2018 med ett maximalt
belopp om 200 000 kr per parti förs över till
mandataperioden 2019-2022.
• Samma regelverk ska gälla även efter valet 2022.
Reservationer
Samuel Godrén (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Sign
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Sammanfattning
Enligt budgetdirektiven ska anslagsfinansierad verksamhet såsom
partianaslag avslutas budgetåret utan att årets resultat förs vidare
till ett resultatsaldo.
Parlamentariska nämnden föreslår att viss del av partianslaget förs
över till nästakommande mandatperiod.
Beslutsunderlag
• Budgetanslag
• Sammanställning över budgetavvikelse mandatperioden
2015-2018
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Hans Toll (S) föreslår att 10 000 kr per mandat för 2018 med ett
maximalt belopp om 200 000 kr per parti förs över till
mandataperioden 2019-2022, samt att detta även ska gälla efter
valet 2022.
Samuel Godrén (SD) yrkar avslag till Hans Tolls förslag och
föreslår att inga pengar ska föras över.
Beslutsgång
Ordföranden ställer Hans Tolls förslag under proposition mot
Samuel Godréns förslag om avslag och finner Hans Tolls förslag
antaget.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
§73

Motion - Parlamentariska nämndens framtid
Diarienummer: RJL 2018/2288
Beslut
Parlamentariska nämnden
• föreslår att motionen avslås och överlämnar yttrandet över
motion om parlamentariska nämndens framtid till
regionstyrelsen.
Reservationer
Kristina Nero (V) reserverar sig till förmån för motionen.
Sign
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Sammanfattning
Mikael Ekvall, Vänsterpartiet har inkommit med motion,
Parlamentariska nämndens framtid, där man föreslår att:
• Organisationsstrukturen med en Parlamentarisk nämnd
utvärderas.
• Ett alternativ till nuvarande organisationsstruktur tas fram
där Parlamentariska nämnden ersätts av en annan
funktion, exempelvis en kommitté och att de uppgifter
som handlar om, pensioner, avtal, lagar och regler
eventuellt kan övergå till tjänstemannanivå.
• Eventuella utgiftsminskningar som kan uppstå vid
händelse av att nämnden upphör faller till den ordinarie
regionverksamheten i det reguljära budgetarbetet.
Regionstyrelsens arbetsutskott har remitterat motionen till den
Parlamentariska nämnden som ges möjlighet att yttra sig.
Beslutsunderlag
• Förslag till ställningstagande över motion om
Parlamentariska nämndens framtid
• Protokollsutdrag parlamentariska nämnden 2018-11-19
• Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott 2018-1113
• Motion-Parlamentariska nämndens framtid daterad 201809-04
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Ordföranden, Hans Toll (S), och Per Hansson (L) föreslår att
motionen avslås samt att ställningstagande över motionen
överlämnas till regionstyrelsen.
Kristian Nero (V) yrkar bifall till motionen i sin helhet, och
lämnar följande protokollsanteckning:
”I tidigare diskussioner syntes råda en begreppsförvirring mellan
tolkningarna av ”granska” (av Revisionen), ”följa upp” (av
Parlamentariska nämndens eget arbete) och ”utvärdera” (av
Regionfullmäktiges presidium). Alla tre nivåerna behövs
demokratiskt och kan inte ersätta varandra.
Sign
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Vänsterpartiet anser, att nuvarande Parlamentariska nämnden
bör utvärderas så som skett i alla andra nämnder i den nya
organisationen under dess första mandatperiod. Eftersom
Parlamentariska nämnden är direkt underställd
Regionfullmäktige i organisationsplanen, torde i första hand
utvärdering ske där, men sådan har inte kommit till nämndens
kännedom.
Eventuell omformulering av nämnden till exempelvis en kommitté
eller fullmäktigeberedning rymmer inga hinder för en
demokratisk struktur, där samtliga berörda partier kan finnas
representerade. Den kan bestämmas av regionfullmäktige. Det
ekonomiska ansvaret skiljer sig mellan en nämnd och till exempel
en kommitté eller beredning. Under innevarande mandatperiod
kan emellertid inte Parlamentariska nämnden utvärderas
överhuvudtaget gällande ekonomiskt ansvar, eftersom
ekonomiska ramar inte funnits. Ordet ”tidigare” som anges i
remissyttrandet avser därför inte Regionfullmäktiges presidiums
utvärdering, endast Revisionens granskning.
Av detta ansluter sig Vänsterpartiet i remissyttrandet till de
innehållsliga ambitionerna att:
- alla partier ska vara representerade
- antalet sammanträden anpassas efter mängden ärenden.
- frihet ges att utforma arbetet t.ex. gällande demokratifrågor
- regionstyrelsen utvärderar och revisionen granskar arbetet även
efter en kommande strukturell förändring.”
Beslutsgång
Ordföranden ställer ordförandens förslag om att avslå motionen
mot Kristina Neros yrkande om bifall och finner att motionen
avslås, samt att ställningstagande över motionen överlämnas till
regionstyrelsen.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

Sign
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Sammanträdesplan Parlamentariska nämnden
2019
Diarienummer: RJL 2018/2227
Beslut
Parlamentariska nämnden
• Föreslår att parlamentariska nämnden träffas den 20/2 och
att kommande sammanträdesdatum under 2019 fastställs
av den nya nämnden.
Sammanfattning
Sammanträdesplan för 2019 har tagits fram för den
parlamentariska nämnden.
Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse daterad 2018-11-20
• Sammanträdesplan 2019
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Thomas Gustavsson (S) föreslår att parlamentariska nämnden
träffas den 20/2 och att kommande sammanträdesdatum under
2019 fastställs av den nya nämnden.
Nämnden yrkar bifall till förslaget.
Beslutet skickas till
Regionledningskontoret

§75

Avslutning
Ordföranden förklara sammanträdet för avslutat och tackar
nämndens ledamöter för det gånga året och önskar alla en God
Jul. Hans Toll önskar ordföranden det samma.

Vid protokollet

Linda Byman

Sign
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Justeras

Arnold Carlzon
Ordförande

Lennart Bogren

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

Sign

