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PROTOKOLL 
 
 

 

Parlamentariska nämnden §§ 1-7 

Tid: 2021-02-25 kl. 09:30-15:00  

Plats: Digitalt sammanträde  
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

Närvarande 
Beslutande Thomas Gustafsson (S), ordförande 

Anders Gustafsson (M), vice ordförande  
Mats Antonsson (KD) 
Raymond Pettersson (C) 
Martin Nedergaard-Hansen (BA), ersätter Frida Aronsson §§1-6 
Inger Gustafsson (L) ersätter Magnus Thelin  
Stig-Göran Hultsbo (MP) 
Henrik Dinkel (V), §§1-6 
Samuel Godrén (SD)  
 

Ersättare Jeanette Söderström (S) 
Ann-Katrin Löfstedt (M), §§1-6 
Per Högberg (KD) 
Eva Lundemo (C) 
 

Övriga Siw Kullberg, kanslidirektör  
Birgitta Bergqvist, HR-strateg 

 
 

Justering 
 
 

Sekreterare 

 
 
 

Ordförande 

Siw Kullberg 
 
 
 

Justerare 

Thomas Gustafsson 
 
 
 

 Mats Antonsson  
 
 

 Samuel Godrén   
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PROTOKOLL 
 
 

 

Parlamentariska nämnden §§ 1-7 

Tid: 2021-02-25 kl. 09:30-15:00  

Plats: Digitalt sammanträde  
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

Protokollet är justerat 2021-     -     och justeringen är tillkännagiven på Region 
Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 

3



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Parlamentariska nämnden §§ 1-7 

Tid: 2021-02-25 kl. 09:30  

Plats: Lokal och dylikt 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 1  
 
Öppnande och upprop 
Ordföranden förklarar sammanträdet för öppnat och upprop förrättas.  

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Parlamentariska nämnden §§ 1-7 

Tid: 2021-02-25 kl. 09:30  

Plats: Lokal och dylikt 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 2  
 
Val av protokollsjusterare 
För att tillsammans med ordföranden justera protokollet väljs  
Mats Antonsson (KD) och Samuel Godrén (SD).  

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Parlamentariska nämnden §§ 1-7 

Tid: 2021-02-25 kl. 09:30  

Plats: Lokal och dylikt 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 3  
 
Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs i enlighet med utskickat förslag.  
 
Till dagens sammanträde saknas i kallelsen punkt om anmälningsärenden 
som beslutats ska vara en fast punkt på dagordningen. Läggs fortsättningsvis 
som en fast punkt till nämndens kallelser.  
 
Till dagens sammanträde finns inga anmälningsärenden  
 
Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Parlamentariska nämnden §§ 1-7 

Tid: 2021-02-25 kl. 09:30  

Plats: Lokal och dylikt 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 4  
 
Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll från sammanträdet 2020-11-25 godkänns och 
läggs till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Parlamentariska nämnden §§ 1-7 

Tid: 2021-02-25 kl. 09:30  

Plats: Lokal och dylikt 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 5  
 
Aktuell information 
Information om följande av kanslidirektör:  

 Återkoppling från genomfört digitalt fullmäktige  
 Beslut om digital signering av ärenden, protokoll m m 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Parlamentariska nämnden §§ 1-7 

Tid: 2021-02-25 kl. 09:30  

Plats: Lokal och dylikt 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 6  
 
Synpunkter på reglementen och arbetsordningar 
Vid dagens sammanträde ges synpunkter och medskick inför  
behandling och beslut av följande reglementen och arbetsordningar: 
 

 Arbetsordning för fullmäktige  
 Arbetsordning för styrelse, nämnder, utskott och beredningar 

 
Reglemente för: 

 Regionstyrelsen  
 Regionstyrelsens arbetsutskott 
 Personaldelegationen  
 Upphandlingsdelegationen 
 Nämnden folkhälsa och sjukvård 
 Nämnden arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 
 Kulturutskott 
 Nämnden trafik, infrastruktur och miljö 
 Patientnämnd 
 Parlamentarisk nämnd 
 Regionrevision 

 

Allmänt och förslag till ändringar  
För ovanstående arbetsordningar och samtliga reglementen genomförs en 
språklig och juridisk genomgång.  
 
Arbetsordning för regionfullmäktige: 

 Tillägg digital justering av protokoll  
 Medges deltagande på distans – digitala sammanträden  
 Starkare skrivning avseende ordförandes rätt att avbryta talare 

som inte håller sig till ämnet för debatten 
 §§18-19 avseende interpellationer och frågor ses över och  

harmoniseras 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Parlamentariska nämnden §§ 1-7 

Tid: 2021-02-25 kl. 09:30  

Plats: Lokal och dylikt 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 
Arbetsordning för styrelse, nämnder, utskott m m: 

 §8 ta bort stycke avseende medborgarförslag  
 Tillägg digital justering av protokoll  
 Medges deltagande på distans – digitala sammanträden  
 Ev förtydligande av ersättares tjänstgöring 
 §13 förtydligande kring tillsättning av utskott, beredningar m m 

 
Vid diskussion avseende tillsättande av utskott yrkar Mats Antonsson (KD) 
på att detta tas bort från arbetsordningen enligt följande:  

 att utskott till nämnderna inte ska inrättas eftersom samtliga 
ledamöter i respektive nämnd har det fulla ansvaret för samtliga 
frågor i nämnden,  

 i andra hand yrkar KD att frågan om utskott ska inrättas ska 
avgöras mot bakgrund av behovet av fördjupad insikt/utveckling 
inom ett specifikt område som är avgörande för Region Jönköpings 
Läns utveckling 

 
Stig-Göran Hultsbo (MP) föreslår att utskotten endast ska vara beredande.  
 
Ordföranden yrkar bifall till att tillsättning av utskott ska finnas kvar med 
instämmande av samtliga partiföreträdare förutom Sverigedemokraterna 
som instämmer i Kristdemokraternas yrkande samt MP som hänvisar till 
eget förslag.  
 
Ordföranden ställer proposition på ovanstående förslag från KD samt MP 
och finner att nämnden avslår förslag från KD och MP. Mot detta 
reserverar sig KD.  
 
Reservation Kristdemokraterna till förmån för eget yrkande.  
 
Reglemente regionstyrelsen: 

 Förtydligande kring ansvar regional utveckling – framför allt RUS 
med tillägg av uppföljning och utvärdering  

 Förtydligande kring ansvar för kvalitetsregister 
 

Reglemente för regionstyrelsens arbetsutskott: 
 Punktsatser som beskriver beredningsområden  

kan tas bort – blir överflödiga 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Parlamentariska nämnden §§ 1-7 

Tid: 2021-02-25 kl. 09:30  

Plats: Lokal och dylikt 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 
 
Reglemente för regionstyrelsens upphandlingsdelegation: 

 Tillägg till tredje punkt-satsen kring upphandling att detta görs med 
beaktande av hållbarhetsperspektivet 

 
Reglemente för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet: 

 Under §8 tas bort mening avseende ”arbeta för ett rikt och aktivt 
natur- och fritidsliv i regionen” 

 
Reglemente för trafik, infrastruktur och miljö:  
 
Reglemente för trafik, infrastruktur och miljö:  

 §5 tillägg – lydande: Nämnden ska till styrelsen bereda och följa 
program för hållbar utveckling  

 
Reglemente för parlamentariska nämnden:  

 Under rubriken sammansättning se till att den följer vad som skrivits 
avseende politisk organisation för 2022-2025 

 
Reglemente för patientnämnden  

 Förtydliga närvaro av både ledamöter och ersättare vid 
sammanträden 

 
För övriga reglementen som ovan inte är uppräknade - inga förändringar. 
 
Beslut i ärendet tas vid kommande sammanträde i nämnden.  
 
Vid behandling av arbetsordning för styrelse och nämnder med flera  
diskuteras införande av initiativärenden.  
 
Samuel Godrén (SD) yrkar bifall till att detta tillförs i arbetsordningen med 
instämmande av Anders Gustafsson (M) och Raymond Pettersson (C). 
Beslut om att tillföra detta till arbetsordningen tas vid kommande 
sammanträde. Underlag till skrivning avseende initiativärende skickas till 
samtliga ledamöter/ersättare samt gruppledare. 

Beslutets antal sidor 
3
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PROTOKOLL 
 
 

 

Parlamentariska nämnden §§ 1-7 

Tid: 2021-02-25 kl. 09:30  

Plats: Lokal och dylikt 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 7  
 
Genomgång arvodesregler 
Genomgång av nuvarande arvodesregler avseende:  

 Tidigare genomförda förändringar 
 Tillämpning  
 Uppräkning grundarvode  
 Jämförelse med andra regioner  

 
Samtliga presentationer skickas till ledamöter, ersättare samt  
gruppledare.  
 
Beslut i ärendet tas vid kommande sammanträde i nämnden.  

Beslutets antal sidor 
1
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