
 

PROTOKOLL 1(3) 

Diarienummer 

 

Parlamentariska nämnden §§ 1-7 
Tid: 2018-02-12  kl:10.00-12.25 

Plats: Regionens hus, sal A 

Närvarande: Beslutande:  
Tommy Bernevång-Forsberg (KD) ordförande 
Hans Toll (S), vice ordförande 
Urban Persson (M) ers. Håkan Jansson (M) 
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) närvarande §§ 1-4 
 
Övriga:  
Siw Kullberg, kanslidirektör  
Jane Ydman, ekonomidirektör 
Birgitta Bergqvist, handläggare för 
förtroendevaldas ersättningar  
Linda Byman 
  

§1  Val av protokolljusterare 
Nämnden utser Urban Persson (M) att justera protokollet 
tillsammans med ordföranden. 

§2  Övrig fråga 
Håkan Jansson (M) har inkommit med ett önskemål om att delta 
vid sammanträdet via telefon. 
 
Ordföranden beslutar att inte godkänna förfrågan utifrån att 
Regionfullmäktige ej tagit beslut om deltagande vid 
nämndsammanträden via distans samt att det inte stöds av 
kommunallagen. 

§3  Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs i enlighet med utskickat förslag. 
 
Kristina Nero (V) önskar ta upp två konferenser under punkten 
övrigt. 

 

 Sign 
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Parlamentariska nämnden §§ 1-7 
Tid: 2018-02-12  kl:10.00-12.25 

 

§4  Anmälan av protokoll 
Föregående protokoll för nämnden anmäls och läggs till 
handlingarna. 

§5  Politisk organisation 2019-2022  
Följande noteras vid dagens diskussion: 
• Ordföranden redogör för mötet med gruppledarna angående 

politisk organisation. 
• Presidiet har träffat regionrevisionen som bl.a. lyfter frågan 

om att ansvarsfrågan bör förtydligs i reglementena. 
• Förslag om att regionfullmäktiges presidium fördelar 

motioner. 
• Förtydligande av organisationsskissen önskas. 
• Förslag om arvoden till 1:e ersättare i regionfullmäktige 

samt 2:e och 3:e ersättare enligt trappstegsmodell. 
• Förslag om att demokratiberedning under regionfullmäktige 

införs med ett tydligt uppdrag. Bör bestå av en 
parlamentarisk insatt grupp med en representant från varje 
parti. 

• Införande av upphandlingsnämnd och personaldelegation 
enligt regionfullmäktiges beslut om budget och 
verksamhetsplan 2018. Förslag om kompromiss genom att 
föra frågan vidare till kommande mandatperiod för vidare 
utredning 

• Förslag att nämndernas presidium, utser fasta ersättare för 
varje ledamot med närvaro och rösträtt vid ordinarie 
ledamots frånvaro. 

• Fråga om ersättare i parlamentariska nämnden ska ha 
ersättning generellt eller enbart vid tjänstgöring. Samma sak 
också för eventuella ersättare i demokratiberedningen.  

• Valberedingen, en ledamot per parti föreslås. 
• Nuvarande sex regionråd skall kvarstå, men utan bestämd 

fördelning mellan majoritet och opposition  
• Partier som ej har regionråd skall erhålla ”insynsråd”. Råd 

är en partiföreträdare och inte lika med gruppledare. 
Gruppledarfrågan äger respektive parti. 

• Politiska sekreterare enligt trappstegsmodell, tidsbegränsad 
anställning om en mandatperiod i taget, eventuellt införande 
ett 5:e trappsteg för mandat med 21 eller fler.   
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Parlamentariska nämnden §§ 1-7 
Tid: 2018-02-12  kl:10.00-12.25 

 
Parlamentariska nämnden ger regionledningskontoret i uppdrag 
att utifrån dagens diskussion och sammanfattning ta fram ett 
förslag till beslut gällande Politisk organisation 2019-2022 för 
beslut vid parlamentariska nämndens sammaträdet i mars. 

§6  Övriga frågor 
Kristina Nero (V) lyfter frågan om parlamentariska nämndens 
ledamöter kan ges möjlighet att deltaga vid konferenserna: 

• SKL, Demokratidag av den 14 mars 
• MR dagar Stockholm15-17 november 

 
Nämnden beslutar avstå från deltagande vid konferenserna då 
nämnden inte ansvarar för dessa frågor.  

§7  Kommande sammanträde 
Nästa sammanträde är den 19 mars kl.10.00 och regionrevisionen 
har bjudits in. 
 
Nämnden beslutade att hålla extra sammanträde måndagen den 16 
april kl.13.00. 
  

Vid protokollet 

Linda Byman 

Justeras 

 

Tommy Bernevång-Forsberg 
Ordförande 

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