
 
 

PROTOKOLL 
 
 

 

Parlamentariska nämnden §§ 1-8 

Tid: 2022-08-04 kl. 10:00-11:20  

Plats: Regionens hus, sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

Innehållsförteckning Diarienr Sida 
 

 
§ 1 Upprop och val av protokollsjusterare  3 
§ 2 Fastställande av dagordning  4 
§ 3 Aktuell information  5 
§ 4 Bestämmelser om omställningsstöd och pensioner för 

förtroendevalda (OPF-KL) 
2022/1706 6-7 

§ 5 Reglemente för regionrevisionen samt förrättningsarvoden 2022/1707 8 
§ 6 Reglemente för demokratiberedningen 2022/1708 9-10 
§ 7 Valbok mandatperiod 2023-2026  11 
§ 8 Övrigt  12 

  
 
 
  

1



 
 

PROTOKOLL 
 
 

 

Parlamentariska nämnden §§ 1-8 

Tid: 2022-08-04 kl. 10:00-11:20  

Plats: Regionens hus, sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

Närvarande 
Beslutande Thomas Gustafsson (S) Ordf. 

Anders Gustafsson (M) vice ordf. 
Mats Antonsson (KD) deltar digitalt via länk 
Jeanette Söderström (S) ersätter Raymond Pettersson (C) 
Erik Hugander (MP) 
Kim Strand (V) 
Samuel Godrén (SD) 
 

Övriga Siw Kullberg, kanslidirektör  
Birgitta Bergqvist, teamledare PA 
Linda Byman, nämndsekreterare 
 

 
 

Justering 
 
 

Sekreterare 

 
 
 

Ordförande 

Linda Byman 
 
 
 

Justerare 

Thomas Gustafsson (S) 
 
 
 

 Erik Hugander (MP) 
 
 
 

 Samuel Godrén (SD)  
 

 
Protokollet är justerat 2022-     -     och justeringen är tillkännagiven på Region 
Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Parlamentariska nämnden §§ 1-8 

Tid: 2022-08-04 kl. 10:00  

Plats: Regionens hus, sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 1  
 
Upprop och val av protokollsjusterare 
 
En presentationsrunda av samtliga närvarande ledamöter och tjänstemän 
görs. Nya ledamöter hälsas särskilt välkomna till dagens sammanträde. 
 
Nämnden utser Samuel Godrén (SD) och Erik Hugander (MP) att justera 
protokollet tillsammans med ordföranden. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Parlamentariska nämnden §§ 1-8 

Tid: 2022-08-04 kl. 10:00  

Plats: Regionens hus, sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 2  
 
Fastställande av dagordning 
 
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Parlamentariska nämnden §§ 1-8 

Tid: 2022-08-04 kl. 10:00  

Plats: Regionens hus, sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 3  
 
Aktuell information 
 
Siw Kullberg, kanslidirektör informerar: 

• En grupp för säkerhetssamordning har tillsatts tillsammans med 
några av länets kommuner. Gruppen träffas 1 gång/vecka och 
kommer att arbeta med rådgivning och stöd för de politiska partierna 
i samband med valet. 

• En utbildning för förtroendevalda planeras i början av kommande 
mandatperiod.  

• Handbok för förtroendevalda håller på att tas fram av 
regionledningskontoret. 

• Valböcker 2023-2026 inför kommande mandatperiod har 
uppdaterats och skickats ut till gruppledarna. 

 
Ordföranden Thomas Gustafsson (S) rapporterar från presidiet och 
informerar om behandlat individärende. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Parlamentariska nämnden §§ 1-8 

Tid: 2022-08-04 kl. 10:00  

Plats: Regionens hus, sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 4  
 
Bestämmelser om omställningsstöd och pensioner för 
förtroendevalda (OPF-KL) 
Diarienummer: RJL 2022/1706 

Beslut  
Parlamentarisk nämnden föreslår regionfullmäktige  

• Fastställa omställningsstöd och pension för förtroendevalda i 
enlighet med föreliggande förslag inklusive bilagor. 

Reservationer 
Miljöpartiet reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

Sammanfattning  
Förslag till omställningsstöd enligt OPF-KL för förtroendevalda i Region 
Jönköpings län har tagits fram av parlamentariska nämnden för beslut av 
regionfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
• Missiv inkl protokollsutdrag parlamentariska nämnden 2022-08-04 
• Förslag till omställningsstöd och pension för förtroendevalda – OPF-

KL  

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Nämnden medger att ordföranden får yrka för Bevara Akutsjukhusen. 
 
Därefter lämnar Thomas Gustafsson (S) yrkande från Bevara Akutsjukhusen 
enligt följande: 

1. Vi anser att gränsen för omställningsstöd i vår region borde ligga på 
60 procent och inte 40 procent.  

2. All ekonomiskt omställningsstöd redan från första året ska till fullo 
samordnas med förvärvsinkomster.  

3. Det ska inte finnas någon möjlighet till förlängt ekonomiskt 
omställningsstöd.  

 
Ordföranden Thomas Gustafsson (S) yrkar slutligen avslag på Bevara 
Akutsjukhusens yrkanden. 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Parlamentariska nämnden §§ 1-8 

Tid: 2022-08-04 kl. 10:00  

Plats: Regionens hus, sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 
 
Erik Hugander (MP) yrkar att ärendet återremitteras till presidiet för vidare 
handläggning och diskussion med gruppledarna, samt lämnar följande 
protokollsanteckning: 
Omställningsstödet är för generöst och riskerar därmed att öka avståndet 
mellan medborgare och förtroendevalda. 
 
Kim Strand (V) yrkar bifall till Miljöpartiets förslag om återremiss. 
 
Anders Gustafsson (M) yrkar att inga förändringar görs av det framlagda 
förslaget till omställningsstöd, samt yrkar att ärendet ska avgöras idag.  
 
Jeanette Söderström (S) yrkar bifall till det framlagda förslaget till 
omställningsstöd, samt att ärendet ska avgöras idag. 

Beslutsgång 
På ordförandens fråga om ärendet ska avgöras i dag eller återremitteras 
finner ordföranden att ärendet ska avgöras idag. 
 
Därefter ställer ordföranden Bevara Akutsjukhusens förslag under 
proposition, avslag mot bifall, och finner föreliggande förslag antaget. 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Beslutets antal sidor 
2 

7



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Parlamentariska nämnden §§ 1-8 

Tid: 2022-08-04 kl. 10:00  

Plats: Regionens hus, sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 5  
 
Reglemente för regionrevisionen samt 
förrättningsarvoden 
Diarienummer: RJL 2022/1707 

Beslut  
Parlamentarisk nämnden föreslår regionfullmäktige 

1. Fastställa reglemente för regionrevisionen. 
2. Godkänna att bilaga avseende förrättningsarvoden för 

lekmannarevisorer tillförs arvodesreglemente mandatperioden 2023-
2026. 

Sammanfattning  
Inför mandatperiod 2023-2026 har reglemente för regionrevisionen tagits 
fram för fastställande. Föreliggande förslag till reglemente följer i sin helhet 
innevarande reglemente för regionrevisionen. Reglementet förslås gälla från 
2023-01-01 t o m 2026-12-31.  

Beslutsunderlag 
• Missiv inkl protokollsutdrag parlamentariska nämnden 2022-08-04 
• Förslag till reglemente  
• Bilaga till arvodesreglemente 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Beslutets antal sidor 
1 

8



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Parlamentariska nämnden §§ 1-8 

Tid: 2022-08-04 kl. 10:00  

Plats: Regionens hus, sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 6  
 
Reglemente för demokratiberedningen 
Diarienummer: RJL 2022/1708 

Beslut  
Parlamentarisk nämnden föreslår regionfullmäktige 

• Fastställer reglemente för demokratiberedningen med följande 
ändringar och tillägg: 
- En extra punkt: Demokratiberedning har i uppdrag att aktivt 
förbättra förutsättningarna för och komma med förslag för att 
utveckla dialogen och relationen mellan medborgare och 
förtroendevalda.   
- I punkt tre,  byt ut ordet ”projekt” till ”arbetssätt” 
- I punkt fyra görs följande tillägg: 
Demokratiberedningens uppdrag är inte att ta över de politiska 
partiernas arbete och demokratiska ansvar. 

Sammanfattning  
Inför mandatperiod 2023-2026 har reglemente för det nyinrättade 
demokratiberedningen tagits fram för fastställande. Reglementet förslås 
gälla från 2023-01-01 t o m 2026-12-31. 

Beslutsunderlag 
• Missiv inkl protokollsutdrag parlamentariska nämnden 2022-08-04 
• Förslag till reglemente  

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Ordföranden redogör för följande yrkanden från Bevara Akutsjukhusen som 
inkommit via mejl: 
En extra punkt: Demokratiberedning har i uppdrag att aktivt förbättra 
förutsättningarna för och komma med förslag för att utveckla dialogen och 
relationen mellan medborgare och förtroendevalda.  
  
Byte av ordet ”projekt” till ”arbetssätt” 
 
Vidare föreslår ordföranden att i den sista punkten görs följande tillägg: 

• Demokratiberedningens uppdrag är inte att ta över de politiska 
partiernas arbete och demokratiska ansvar. 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Parlamentariska nämnden §§ 1-8 

Tid: 2022-08-04 kl. 10:00  

Plats: Regionens hus, sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 
Koalitionsgruppen ställer sig bakom föreslagna ändringar och tillägg. 
 
Anders Gustafsson (M) ställer sig bakom föreliggande förslag med 
föreslagna ändringar och tillägg. 

Beslutsgång 
Ordförande finner föreliggande förslag antaget med föreslagna ändringar 
och tillägg. 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Beslutets antal sidor 
2 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Parlamentariska nämnden §§ 1-8 

Tid: 2022-08-04 kl. 10:00  

Plats: Regionens hus, sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 7  
 
Valböcker mandatperiod 2023-2026 
 
Kanslidirektören redovisar uppdrag och valböcker inför mandatperioden 
2023-2026. Säkerhetsprövning kan bli aktuell för vissa uppdrag. 
Nominering av ledamöter hanteras efter valet i partigrupperna. 
 
Informationen anmäls och läggs till handlingarna. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Parlamentariska nämnden §§ 1-8 

Tid: 2022-08-04 kl. 10:00  

Plats: Regionens hus, sal A 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 8  
 
Övrigt 
 
Kommande nämndsammanträde med den parlamentariska nämnden är den 
25 november. 
 
Klockan är 11.20 och ordföranden förklarar sammanträdet för avslutat. 

Beslutets antal sidor 
1 
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