
PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 111-132
Tid: 2018-06-12, kl 09:00-14:45

Plats: Regionens hus, sal A 

§ 131 Politisk organisation för mandatperioden 2019-
2022
Diarienummer: RJL 2018/734

Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige 

 Fastställa parlamentariska nämndens förslag till politisk 
organisation med följande förändringar: 

- Kostnaden för den politiska organisation inför ny 
mandatperiod, inklusive arvodering ska inte överstiga 5 
miljoner kronor: 
- Avstyrka förslaget om en demokratiberedning.
- Avstyrka förslaget om ersättare i fullmäktige och ersätter 
detta med ett    delvis höjt partianslag, förslag om detta 
läggs vid behandling av arvodesregler.
- Avstyrka förslaget om politiska sekreterare och ersätter 
detta med ett delvis höjt partianslag, förslag om detta 
läggs vid behandling av arvodesregler.
- Ledamöter i revision och parlamentarisk nämnd fastställs 
inte nu utan fördelas efter valet. Utgångspunkt är minst en 
per parti.

- Titulaturen insynsråd ersätts med begreppet 
deltidsarvoderade regionråd.

- Justerad mening på sidan 6: Ingen ändring av antalet 
heltidsarvoderade regionråd.

Reservation
Mikael Ekvall till förmån för eget yrkande. 

Sammanfattning
Parlamentariska nämnden har i skrivelse till regionfullmäktige 
lagt förslag om ny politisk organisation inför mandatperioden 
2019-2022. Vid dagens sammanträde lämnar ordföranden förslag 
till förändringar, se bilaga.
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Beslutsunderlag
 Förslag till förändringar 2018-06-12
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2018-05-29
 Protokollsutdrag från parlamentariska nämnden 

2018-04-17
 Skrivelse 2018-03-19 från parlamentariska nämnden 

Yrkanden/förslag på sammanträdet
Mikael Ekvall vill till protokollet ha antecknat följande, vilket 
bifalles: 
Vänsterpartiet har under ärendeberedningen haft en rad 
synpunkter på det förslag som arbetats fram av den 
Parlamentariska nämnden. Vi har drivit dessa ståndpunkter i 
nämnden i form av skarpa yrkanden men många av dem har blivit 
nedröstade med reservationer som följd. Vänsterpartiets 
yrkanden och reservationer finns i protokollen från nämndens 
beredning av ärendet. 

Med det sagt är Vänsterpartiet beredda att ansluta sig till 
Parlamentariska nämndens förslag till beslut eftersom vi bedömer 
att det just nu är det bästa alternativet. Dessutom anser vi att det 
sena omtaget i ärendet är demokratiskt tveksamt. Inte minst när 
det ställs emot ett förslag som tagits fram under en mångårig 
process där alla partier varit representerade. 

Anna-Karin Yngvesson yrkar bifall till parlamentariska nämndens 
förslag. 

Samuel Godrén förslår att de partier som inte är representerade i 
arbetsutskottet ska ges möjlighet att vara med när arbetsutskottet 
behandlar ärendet. 

Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på parlamentariska nämndens 
förslag mot ordförandes förslag och finner att styrelsens bifaller 
ordförandes förslag. 

Votering begärs och genomförs med följande proposition: 
JA för ordförandes förslag röstar: Marcus Eskdahl, Jeanette 
Söderström, Jonas Nilsson, Rachel De Basso, Samuel Godrén, 
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Rune Backlund, Malin Olsson, Jimmy Ekström, Britt Johansson, 
Carina Ödebrink, Maria Frisk och Malin Wengholm. 

NEJ för bifall till parlamentariska nämndens förslag röstar:
Anna-Karin Yngvesson och Mikael Ekvall. 

Avstår från att rösta gör Sibylla Jämting. 

Styrelsen bifaller ordförandens förslag. Meddelar även att de 
gruppledare som inte finns med i arbetsutskottet kommer att 
kallas till sammanträde som bereder kommande ärenden som 
arvodesregler, arbetsordningar och reglementen. 

Beslutet skickas till 
Regionfullmäktige

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Malin Wengholm  Mikael Ekvall 

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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Förvaltningsnamn  

Avsändare  

      

Politisk organisation för 
mandatperioden 2019-2022 

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige  

 

 Fastställa parlamentariska nämndens förslag till politisk organisation med 

följande förändringar:  

 

- Kostnaden för den politiska organisation inför ny mandatperiod, 

inklusive arvodering ska inte överstiga 5 miljoner kronor:  

- Avstyrka förslaget om en demokratiberedning. 

- Avstyrka förslaget om ersättare i fullmäktige och ersätter detta med ett    

delvis höjt partianslag, förslag om detta läggs vid behandling av 

arvodesregler. 

- Avstyrka förslaget om politiska sekreterare och ersätter detta med ett 

delvis höjt partianslag, förslag om detta läggs vid behandling av 

arvodesregler. 

- Ledamöter i revision och parlamentarisk nämnd fastställs inte nu utan 

fördelas efter valet. Utgångspunkt är minst en per parti. 

 

- Titulaturen insynsråd ersätts med begreppet deltidsarvoderade regionråd. 

 

- Justerad mening på sidan 6: Ingen ändring av antalet heltidsarvoderade 

regionråd. 

Sammanfattning 
Parlamentariska nämnden har lagt fram förslag till ny politisk organisation inför  

mandatperioden 2019-2022. Regionstyrelsens arbetsutskott prioriterar bland 

förslagen för en budgetutökning motsvarande totalt 4-5 miljoner kronor inklusive 

förändrad arvodering till förtroendevalda.  
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Information i ärendet 
Under våren har gruppledarna samlats för samtal om den politiska organisationen 

och arvoden för kommande mandatperiod.  

 

Utrymmet för utökning av budget för politisk organisation, arvoden och förlorad 

arbetsförtjänst bedöms vara inte överstiga 5 miljoner kronor inklusive förändrad 

arvodering till förtroendevalda. Där det ska ske en höjning av arvodet för 

deltidsarvoderade regionråd utifrån dagens nivå på gruppledararvodet.  

 

Det innebär att en prioritering bland förslagen från parlamentariska nämnden 

behöver göras där följande förändringar föreslås:  

 

Förslag till beslut – 1  

 Avstyrka förslaget om en demokratiberedning. 

 Avstyrka förslaget om ersättare i fullmäktige och ersätter detta med ett 

delvis höjt partianslag. 

 

Förslag till beslut – 9 och 10 

 Ledamöter i revision och parlamentarisk nämnd fastställs inte nu utan 

fördelas efter valet. Utgångspunkt är minst en per parti. 

 

Förslag till beslut - 11 

 Titulaturen insynsråd ersätts med begreppet deltidsarvoderade regionråd. 

 

 Justerad mening på sidan 6: Ingen ändring av antalet heltidsarvoderade 

regionråd. 

 

Förslag till beslut – 12 

 Avstyrka förslaget om politiska sekreterare och ersätter detta med ett 

delvis höjt partianslag. 

 

 

 

 

Malin Wengholm 

Regionstyrelsens ordförande 
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Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 102-125 

Tid: 2018-05-29, kl 09:00-15:45 

 

 

Plats: Regionens hus, sal A  

§ 106 Politisk organisation för mandatperioden 2019-
2022 
Diarienummer: RJL 2018/734 

 

Regionstyrelsens arbetsutskott  

 Hänskjuter beslutet till regionstyrelsens sammanträde.  

 

Sammanfattning 

Parlamentariska nämnden har i skrivelse till regionfullmäktige 

lagt förslag om ny politisk organisation inför mandatperioden 

2019-2022.  

 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag från parlamentariska nämnden  

2018-04-17 

 Skrivelse 2018-03-19 från parlamentariska nämnden  

 

Yrkanden/förslag på sammanträdet 

Maria Frisk tillstyrker parlamentariska nämndens förslag. 

 

Carina Ödebrink meddelar att hon återkommer i ärendet vid 

regionstyrelsens sammanträde men står i huvudsak bakom 

förslaget från parlamentariska nämnden.  

 

Sibylla Jämting föreslår annat system för politiska sekreterare.  

 

Beslutsgång 

Ordföranden finner vid dagens sammanträde att det behövs 

ytterligare överläggning i ärendet före beslut i styrelsen varför en 

gruppledaröverläggning planeras till den 31 maj, kl 14:00.  

 

Beslutet skickas till  

Regionstyrelsen  

Vid protokollet  

Siw Kullberg 
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Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 102-125 

Tid: 2018-05-29, kl 09:00-15:45 

 

 

Justeras  

Malin Wengholm 

Ordförande 

 

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Strand 
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Plats: Regionens hus, sal A 

§ 92 Politisk organisation för mandatperioden 
2019-2022
Diarienummer: RJL2018/734

Vid dagens sammanträde information där det efter diskussion kvarstår 
oenighet i följande: Upphandlingsnämnd eller 
upphandlingsdelegation samt ’trappstegen’ för politiska 
sekreterare. Ett gruppledarmöte ska hållas före nästa RSAU där 
kostnaden för parlamentariska nämndens förslag specificeras samt 
kostnaden för kontorsarbetsplatser för politiska sekreterare

Vid protokollet 

Siw Kullberg

Justeras 

Maria Frisk 
1:e vice ordförande 

Ord  

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



PROTOKOLL
UTDRAG

Parlamentariska nämnden §§ 8-15
Tid: 2018-03-19 kl.10.00-12.50

Plats: Regionens hus sal A

§11 Politisk organisation för mandatperioden 2019-
2022
Diarienummer: RJL 2018/734

Beslut 
Parlamentariska nämnden föreslår regionfullmäktige 

 fastställa politisk organisation för mandatperioden 2019-
2022 med förslag till beslut 1-12 enligt nedan. 

Reservationer 
Kristina Nero (V) och Roland Björsne (MP) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för eget förslag om att ändra nämnden ANA 
till KAN.

Hans Toll (S), Thomas Gustavsson (S), Kristina Nero (V) samt 
Roland Björsne (MP) reserverar sig mot förslaget om att införa en 
upphandlingsdelegation under styrelsen till förmån för 
föreliggande förslag.

Kristina Nero (V) och Roland Björsne (MP) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för eget förslag gällande arvodesregler för 
insynsråden.

Kristina Nero (V) och Roland Björsne (MP) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för eget förslag om att Insynsråd ska kallas för 
Regionråd.

Kristina Nero (V) och Roland Björsne (MP) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för eget förslag angående beräkning av antalet 
politiska sekreterare för de politiska partierna.

Sammanfattning 
Parlamentariska nämnden har i sitt uppdrag från 
regionfullmäktige att följa regionkommunens politiska processer, 
organisation och arbetsformer för det politiska arbetet och inför 
mandatperioden 2019-2022 komma med förslag till politisk 
organisation för Region Jönköpings län. 
Parlamentariska nämnden gör bedömningen att den politiska 
organisationen för nästa mandatperiod i stort bör följa 
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innevarande mandatperiods organisation.
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad 2018-03-19

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Parlamentariska nämnden enas om följande justeringar och tillägg 
i tjänsteskrivelsen Politisk organisation för mandatperiod 2019-
2022:

 Sid 2. Regionfullmäktige, Demokratiberedning. 
Roland Björsne (MP) föreslår att: ”Demokratiberedningen 
lämnar själv förslag till inriktning och arbetsuppgifter och 
har regionfullmäktiges presidium som uppdragsgivare”.

Nämnden beslutar att demokratiberedningens uppdrag tas 
upp i ett eget reglemente som fastställs vid kommande 
sammanträde.

 Sid 3. tjänstgörande ersättare vid regionfullmäktige 
formuleras om:
”Ersättare enligt denna modell kallas till 
regionfullmäktiges sammanträde på samma sätt som för 
ordinarie ledamöter. Partierna medges rätt, då ersättare 
enligt denna modell kallas in att tjänstgöra, att kalla in 
ytterligare ersättare från aktuell valkrets att delta i 
fullmäktiges sammanträde, utan att tjänstgöra. Partierna 
ansvarar för inkallelse av ersättare”. 

 Sid 3. Regionstyrelsen, 2:a stycket görs följande tillägg: 
Parlamentariska nämnden föreslår i enlighet med 
regionfullmäktiges beslut 2017-12-07 § 149 att en 
personaldelegation…

 Sid 3. Regionstyrelsens arbetsutskott, förtydligande av 
arbetsutskottets uppdrag:
Arbetsutskottet har idag 5 ledamöter och 5 ersättare. 
Föreslås ingen förändring.  
”Arbetsutskottets huvuduppgift är att leda och samordna 
arbetet med budget, verksamhetsplan och flerårsplan. 
Arbetsutskottet skall därutöver initiera och bereda 
ärenden av strategisk karaktär för Region Jönköpings län 
inom ekonomi, personal, kommunikation/information, 
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upphandling, fastigheter och IT. 
Arbetsutskottet bereder även allmänna ärenden som kan 
beröra flera nämnder inom olika områden. 
Regionstyrelsen fastställer i övrigt reglemente för 
arbetsutskottet”. 

 Sid 4. Kristina Nero (V) föreslår att nämnden ANA 
namnändras till KAN (Kultur, Arbetsmarknad och 
Näringsliv) för att därigenom förtydliga kulturuppdraget i 
nämnden.
Roland Björsne (MP) yrkar bifall till Kristina Neros 
förslag om namnändring.

Beslutsgång: På ordförandens fråga finner ordföranden att 
förslaget om namnändring avslagits.

 Sid 5.  I styckena om Revision och Parlamentarisk nämnd 
göra följande tillägg ….bestå av udda antal ledamöter 
med minst 1 ledamot per parti som är representerat i 
regionfullmäktige. Med ambitionen om 9 ordinarie 
ledamöter.

 Sid 5,6 Inrättande av upphandlingsnämnd.
Lennart Bogren (C) yrkar att en upphandlingsdelegation 
tillsätts under regionstyrelsen i stället för en 
upphandlingsnämnd.

Urban Persson (M) och ordföranden yrkar bifall till 
Lennart Bogrens förslag.

Tomas Gustavsson (S) yrkar bifall till föreliggande förslag 
om inrättande av en upphandlingsnämnd.

Beslutsgång: Ordföranden ställer Lennart Bogrens förslag 
under proposition mot föreliggande förslag och finner 
Lennart Bogrens förslag antaget.

Nämnden har således antagit förslaget om att en 
upphandlingsdelegation med 5 ledamöter inrättas under 
regionstyrelsen. 
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 Sid 6. Förtydligande i texten: regionråd väljs av 
regionfullmäktige.

 Sid 6. Förtydligande i texten: insynsråd väljs av 
regionfullmäktige.

 Sid 6. Kristina Nero (V) föreslår att arvodesreglerna för 
insynsråden 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

Ordföranden och Hans Toll (S) yrkar bifall till 
föreliggande förslag.

Roland Björsne (MP) yrkar bifall till Kristina Neros 
förslag.

Beslutsgång: Ordföranden ställer Kristina Neros förslag 
under proposition mot föreliggande förslag och finner 
föreliggande förslag antaget.

Nämnden har således antagit föreliggande förslag om 
arvodesregler för insynsråden.
 

 Sid 6. Kristina Nero (v) föreslår att även Insynsråd ska 
kallas för Regionråd.
Roland Björsne (MP) yrkar bifall till Kristina Neros 
förslag.
Lennart Bogren yrkar bifall till föreliggande förslag om att 
använda ordet Insynsråd.

Beslutsgång: Ordföranden ställer Kristina Neros förslag 
under proposition mot föreliggande förslag och finner 
föreliggande förslag att använda ordet Insynsråd antaget.

 Sid 7. Politiska sekreterare, oreglerad arbetstid ändras till 
förtroendearbetstid.

 Sid 7. Förtydligande: Politiska sekreterare 40 timmar-
arbetsvecka vid heltid.
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 Sid 7. Kristina Nero (V) föreslår att beräkning av antalet 
politiska sekreterare för de politiska partierna fördelas 
enligt följande:

1-3 mandat – 0,5 tjänst
4-5 mandat – 0.75 tjänst
6-10 mandat – 1.0 tjänst
11-15 mandat – 1,5 tjänst
16 – mandat – 2,0 tjänst  

Roland Björsne (MP) yrkar bifall till Kristina Neros 
förslag.

Hans Toll (S) och Per Hansson (L) och ordföranden yrkar 
bifall till föreliggande förslag.

Beslutsgång: Ordföranden ställer Kristina Neros förslag 
under proposition mot föreliggande förslag och finner 
föreliggande förslag om beräkning av antalet politiska 
sekreterare för de politiska partierna antaget.

 Sid 7. Nämnden stryker sista punktinsatsen ”parti som 
innehar ordförandeskapet….”, med hänvisning till att detta 
är en resurs som åvilar Regionledningskontoret att 
tillhandahålla för regionstyrelsens ordförande. 

Med ovanstående förändringar beslutar nämnden att anta förelagt 
förslag till politisk organisation för mandatperioden 2019-2022 att 
överlämna till regionfullmäktige för beslut. 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 
Regionfullmäktige

Vid protokollet
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Linda Byman

Justeras

Tommy Bernevång-Forsberg 
Ordförande

Lennart Bogren

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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Regionfullmäktige 

Politisk organisation för mandatperioden 
2019-2022

Förslag till beslut 
Parlamentariska nämnden föreslår regionfullmäktige 

 Fastställa politisk organisation för mandatperioden 2019-2022 med 
förslag till beslut 1-12 enligt nedan. 

Sammanfattning 
Parlamentariska nämnden har i sitt uppdrag från regionfullmäktige att följa 
regionkommunens politiska processer, organisation och arbetsformer för det 
politiska arbetet och inför mandatperioden 2019-2022 komma med förslag till 
politisk organisation för Region Jönköpings län. 

Parlamentariska nämnden gör bedömningen att den politiska organisationen för 
nästa mandatperiod i stort bör följa innevarande mandatperiods organisation. 
Följande kompletteringar föreslås med hänsynstagande till det beslut som togs i 
regionfullmäktige i december 2017 avseende Budget och verksamhetsplan 2018 
med flerårsplan. Parlamentariska nämnden föreslår att en upphandlingsdelegation 
och en personaldelegation* inrättas under regionstyrelsen samt en 
demokratiberedning under regionfullmäktige. 

Information i ärendet 
Region Jönköpings län är sedan 2015 regionkommun med regionalt 
utvecklingsansvar. Frågor kring politisk organisationen och därtill följande 
reglementen, arbetsordningar och arvodesregler behandlades under arbetet med att 
bilda regionkommun. En granskning av styrelsen och nämnderna FS, TIM och 
ANA:s reglementen genomfördes i slutet av 2015 vilket resulterade i att man 
under 2016 förtydligade och reviderade dessa reglementen. 

Region Jönköpings län har efter beslut i regionfullmäktige haft nedanstående 
politiska organisation innevarande mandatperiod 2015-2018:

* Beslut i Budget- och verksamhetsplan 2018 med flerårsplan 2019-2020, RF 
§149
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Parlamentariska nämnden har inför arbetet, med att ta fram förslag till ny politisk 
organisation, inhämtat synpunkter på nuvarande politiska organisation genom en 
enkät till samtliga fullmäktiges ledamöter och 1:e ersättare, samt genom 
överläggningar med fullmäktiges-, regionstyrelsens- och nämndernas presidier 
samt gruppledarna. 

Politisk organisation 
Regionfullmäktige
Regionfullmäktige har idag 81 ledamöter och ersättare. Föreslås ingen förändring 
av antalet ledamöter i regionfullmäktige. Regionfullmäktige har fortsättningsvis 
sig underställt, revision, valberedning, patientnämnd samt parlamentarisk nämnd. 

Parlamentariska nämnden föreslår att man under denna mandatperiod tillsätter en 
demokratiberedning under regionfullmäktige med en ordinarie ledamot från 
samtliga partier i regionfullmäktige. Beredningen har regionfullmäktiges 
presidium som uppdragsgivare. 

Parlamentariska nämnden föreslår att det införs rätt till sammanträdesarvode, 
reseersättning samt förlorad arbetsförtjänst till icke tjänstgörande ersättare vid 
regionfullmäktiges sammanträden enligt följande regel för varje parti:

 1:e ersättare vid 1-4 mandat/valkrets.
 2:e ersättare vid 5-8 mandat/valkrets
 3:e ersättare vid 9 mandat eller fler per valkrets
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Ersättare enligt denna modell kallas till regionfullmäktiges sammanträde på 
samma sätt som för ordinarie ledamöter. Partierna medges rätt, då ersättare enligt 
denna modell kallas in att tjänstgöra, att kalla in ytterligare ersättare från aktuell 
valkrets att delta i fullmäktiges sammanträde, utan att tjänstgöra. Partierna 
ansvarar för inkallelse av ersättare. 

Förslag till beslut – 1:
 Tillsätta en demokratiberedning under regionfullmäktige med en ordinarie 

ledamöter från varje parti representerat i regionfullmäktige. 
 Införa sammanträdesarvode, reseersättning samt förlorad arbetsförtjänst 

till icke tjänstgörande ersättare enligt modell ovan. 
 

Regionfullmäktiges presidium 
Regionfullmäktiges presidium har tre ordförandeposter. Föreslås ingen förändring 

Regionstyrelse 
Regionstyrelsen har idag 15 ledamöter och 15 ersättare. Föreslås ingen förändring 
av antalet ledamöter. Till regionstyrelsen finns även en inrättad samrådsfunktion 
med regionalt länspensionärsråd och råd för funktionsnedsättning, samt Kommunalt 
forum.  Föreslås ingen ändring av detta. 

Parlamentariska nämnden föreslår att en upphandlingsdelegation och en 
personaldelegation tillsätts under styrelsen. Delegationerna ska bestå av 5 ordinarie 
ledamöter i respektive delegation. Förslaget om tillsättande av delegationer grundar 
sig på regionfullmäktiges beslut i december 2017, § 149. Delegationerna har att 
övergripande följa arbetet inom upphandlingsområdet samt inom det 
personalpolitiska området. 

Förslag till beslut – 2:
 Tillsätta en upphandlingsdelegation samt en personaldelegation om 5 

ordinarie ledamöter i varje delegation under regionstyrelsen som till uppgift 
har att följa frågor inom upphandlingsområdet samt det personalpolitiska 
området.

Regionstyrelsens arbetsutskott
Arbetsutskottet har idag 5 ledamöter och 5 ersättare. Föreslås ingen förändring. 
Arbetsutskottet har till uppgift att samordna arbetet med budget, verksamhetsplan 
och flerårsplan samt initiera och bereda ärenden av strategisk karaktär inom 
ekonomi, personal, kommunikation/information, upphandling, fastigheter och IT. 
Arbetsutskottet bereder även allmänna ärenden som kan beröra flera nämnder 
inom olika områden. Föreslås heller ingen förändring av arbetsutskottets 
uppgifter. 
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Nämnd för Folkhälsa och sjukvård
Nämnden har idag 15 ledamöter och 15 ersättare. Förslås ingen förändring. 

Förslag till beslut – 3:
 Nämndens reglemente förtydligas gentemot styrelsen vad gäller frågor 

kring ekonomi och medarbetare samt strategiskt utvecklingsansvar.

Nämnd för Folkhälsa och sjukvård – presidium 
Presidiet har idag tre ordförandeposter. Föreslås ingen förändring. 
Parlamentariska nämnden föreslår att möjlighet ges att utse ersättare vid ordinarie 
presidieledamots frånvaro. 

Förslag till beslut – 4: 
 Utse en fast personlig ersättare per presidieledamot som ges närvaro- och 

rösträtt vid presidieöverläggningar vid ordinarie presidieledamots 
frånvaro.

Nämnd för Trafik, infrastruktur och miljö
Nämnden har idag 15 ledamöter och 15 ersättare. Föreslås ingen förändring.

Förslag till beslut – 5:
 Nämndens reglemente förtydligas gentemot styrelsen vad gäller frågor 

kring ekonomi och medarbetare samt strategiskt utvecklingsansvar. 

Nämnd för Trafik, infrastruktur och miljö – presidium 
Presidiet har idag tre ordförandeposter. Föreslås ingen förändring.
Parlamentariska nämnden föreslår att möjlighet ges att utse ersättare vid ordinarie 
presidieledamots frånvaro.

Förslag till beslut – 6:
 Utse en fast personlig ersättare per presidieledamot som ges närvaro- och 

rösträtt vid presidieöverläggningar vid ordinarie presidieledamots 
frånvaro.

Nämnd för Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 
Nämnden har idag 15 ledamöter och 15 ersättare. Föreslås ingen förändring. 

Förslag till beslut – 7:
 Nämndens reglemente förtydligas gentemot styrelsen vad gäller frågor 

kring ekonomi och medarbetare samt strategiskt utvecklingsansvar.

Nämnd för Arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet – 
presidium 
Presidiet har idag tre ordförandeposter. Föreslås ingen förändring.
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Parlamentariska nämnden föreslår att möjlighet ges att utse ersättare vid ordinarie 
presidieledamots frånvaro.

Förslag till beslut – 8:
 Utse en fast personlig ersättare per presidieledamot som ges närvaro- och 

rösträtt vid presidieöverläggningar vid ordinarie presidieledamots 
frånvaro.

Patientnämnd
Patientnämnden har idag 5 ledamöter och 5 ersättare med närvarorätt. Föreslås 
ingen förändring.

Patientnämndens presidium 
Presidiet har idag 2 ordförandeposter. Föreslås ingen förändring.

Revision
Revisionen har idag en ledamot från varje parti som finns representerade i 
regionfullmäktige. Föreslås udda antal ledamöter med minst en ledamot per parti 
som finns representerade i regionfullmäktige. Med ambitionen om 9 ordinarie 
ledamöter.

Förslag till beslut – 9: 
 Parlamentariska nämnden föreslår att revisionen består av udda antal 

ledamöter med minst en ledamot per parti som finns representerade i 
regionfullmäktige.

Parlamentarisk nämnd
Parlamentariska nämnden har idag ledamöter och ersättare från samtliga partier 
som finns representerade i fullmäktige. Föreslås udda antal ledamöter och 
ersättare med minst en ledamot per parti som finns representerade i 
regionfullmäktige. Med ambitionen om 9 ordinarie ledamöter.

Förslag till beslut – 10:
 Parlamentariska nämnden föreslår att nämnden består av udda antal 

ledamöter/ersättare med minst en ledamot per parti som finns 
representerade i regionfullmäktige. 

Parlamentarisk nämnd presidium 
Presidiet har idag 2 ordförandeposter. Föreslås ingen förändring.

Valberedning 
Valberedningen har en ledamot och en ersättare från varje parti som finns 
representerade i fullmäktige. Föreslås ingen förändring. 
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Regionråd
Region Jönköpings län har idag 6 regionråd fördelade mellan politisk ledning och 
opposition. Föreslås ingen ändring av antalet regionråd. Parlamentariska nämnden 
anser att regionråd ska kopplas till ordförande- eller viceordförandeuppdrag  i 
styrelse och nämnder. Fördelning av regionråd mellan partier sker i förhandlingar 
efter ordinarie allmänna val. Dessa är tillika partiföreträdare – dock ej att förväxla 
med gruppledare som varje parti själv utser. Regionråden väljs av 
regionfullmäktige.

Insynsråd
De partier som ej har regionråd ska erhålla ett uppdrag som ges titulaturen 
”insynsråd”. Dessa är i denna roll även partiföreträdare, dock ej att förväxla med 
funktionen som gruppledare som respektive parti äger och utser. Insynsråden väljs 
av regionfullmäktige.

Följande arvodesregler gäller för insynsråd:
Insynsråd har i grund 50% av grundbelopp
• För parti med 1-4 mandat gäller 50% grundbelopp
• För parti med 5-6 mandat gäller 50% grundbelopp + 5%
• För parti med 7 eller fler mandat gäller 50% grundbelopp + 10%
• Om insynsråd är vice ordförande i en av de tre större nämnderna utgår extra 
arvodering 10%
• Om insynsråd är ordinarie ledamot av regionstyrelsens arbetsutskott utgår extra 
arvodering om 10%, gäller även ledamot som ej är råd eller insynsråd. 

Förslag till beslut – 11:  
 Inrätta uppdraget ”insynsråd” för de partier som ej har tilldelats uppdrag 

som regionråd med föreslagna arvodesregler enligt ovan.

Stöd för de politiska partierna
Politiska sekreterare
Parlamentariska nämnden föreslår att det nuvarande ”administrativa stödet” som 
varje parti erhållit avvecklas. Nämnden förslår att tidigare nämnda stöd ersätts 
med, inrättar, funktionen politiska sekreterare som en resurs för de politiska 
partierna för bland annat administrativt stöd för partigrupperna. 

De politiska sekreterarna anställs enligt de villkor som anges i den nya 
Kommunallagen kapitel 4 §§ 33-34, där de politiska sekreterarna föreslås ha 
anställningsvillkor enligt följande:

 Visstidsanställda* av Region Jönköpings län med förtroendearbetstid – 
40 timmar/arbetsvecka – heltid, där anställningen kan innebära helg- och 
kvällstjänstgöring

 Ansvarig för anställningen i Region Jönköpings län är kanslidirektören
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 Arbetsledning för anställningen är respektive partis gruppledare eller 
annan av partiet utsedd arbetsledare. 

 Respektive parti ansvarar för rekrytering av medarbetare liksom 
upprättande av arbetsbeskrivning. 

* Tidsbegränsad anställning för mandatperioden 2019-2022.

Beräkning av antal politiska sekreterare för de politiska partierna: 
 1-5 mandat – 0,5 tjänst
 6-10 mandat – 1.0 tjänst
 11-15 mandat – 1,5 tjänst
 16 – mandat – 2,0 tjänst  

Förslag till beslut – 12:
 Inför mandatperioden 2019-2022 inrätta en funktion med politiska 

sekreterare för varje parti som är representerat i regionfullmäktige i 
enlighet med ovan angivna förutsättningar, där lön utgår i enlighet med 
beslut i arvodesregler för förtroendevalda med regelverk för 
anställningsformerna. 

Reglementen, arbetsordningar och 
arvodesersättning
I samband med översyn av den politiska organisationen har parlamentariska 
nämnden gett förslag till tillägg och justeringar i reglementen, arbetsordningar 
samt arvodesersättningar som en följd av inkomna synpunkter men även med 
anledning av ny Kommunallag. Delar av dessa förslag om tillägg och justeringar 
redovisas i detta dokument, i övrigt redovisas de i respektive dokument enligt 
följande:

 Arbetsordning för regionfullmäktige 
 Arbetsordning för regionstyrelse, nämnder och övriga 
 Reglemente för regionstyrelsen
 Reglemente för nämnder 
 Arvodesregler för förtroendevalda, mandatperioden 2019-2022. 

Ekonomiska konsekvenser  
Redovisat förslag innebär en kostnadsökning för:

 Inrättande av en demokratiberedning under regionfullmäktige med 
1 ordinarie ledamot från samtliga partier 

 Inrättande av en upphandlingsdelegation med 5 ordinarie ledamöter
 Inrättande av en personaldelegation med 5 ordinarie ledamöter 
 Införande av politiska sekreterare
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 Införande av sammanträdesersättning, reseersättning och förlorad 
arbetsinkomst till ”icke tjänstgörande 1:e, 2:e och 3:e ersättare” vid 
regionfullmäktiges sammanträden.

 Införande av arvodesersättning för insynsråd

Denna förändring med nya politiska organ samt ökning av arvoden och 
sammanträdesersättningar beräknas till cirka 3 miljoner kronor inklusive sociala 
avgifter, förlorad arbetsförtjänst samt resor. Observera att tillkommande 
förändringar i kostnader inte beräknats för:

 Gruppanslag
 Presidiemöten/partigrupp i nämnd som förekommer på annan dag än 

ordinarie sammanträdesdag för nämnd/grupp 
 Förlorad arbetsinkomst totalt
 Utökning av ramar till nämnderna för presidieposter, studiebesök, 

inrättande av arbetsgrupper m.m.
 Kontorsarbetsplatser för politiska sekreterare
 Behov av resurser inom Region Jönköpings läns gemensamma 

ledningskontor

Parlamentariska nämnden har vid sammanträde den 19 mars 2018 tagit beslutet att 
överlämna ovanstående förslag till politisk organisation inför mandatperioden 
2019-2022 för behandling och beslut till regionfullmäktige. 

 
PARLAMENTARISKA NÄMNDEN 

Tommy Bernevång-Forsberg Hans Toll
Ordförande Vice ordförande 


