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Diarienummer

Parlamentariska nämnden §§ 47-54
Tid:

2015-10-28, kl.10:00-11:50

Plats:

Regionens hus, sal A

Närvarande:

Beslutande:
Tommy Bernevång Forsberg (KD), ordförande,
Hans Toll (S), vice ordförande,
Martin Hytting (M)
Lennart Bogren (C)
Marianne Andersson (KD) ersätter Per Hansson
(FP)
Kajsa Carlsson (MP), ersätter Roland Björsne
Desiré Törnqvist (S)
Samuel Godrén (SD)
Kristna Nero (V)
Ersättare:
Urban Persson (M)
Linnea Andersson (C)
Thomas Gustavsson (S)
Kim Carlsson (V)
Övriga:
Stefan Schoultz, ekonomidirektör
Siw Kullberg, kanslidirektör/sekreterare
Susanne Monie Magnusson, jurist

§ 47

Inledning
Ordföranden hälsar samtliga välkomna till dagens sammanträde, ett
särskilt välkommen till Kim Carlsson, ny ersättare för
Vänsterpartiet i nämnden.

§ 48

Val av protokollsjusterare
Nämnden utser Martin Hytting att justera protokollet tillsammans
med ordföranden.

§ 49

Fastställande av dagordning
Fastställs i enlighet med utskickat förslag med tillägg av frågor om
arvoden samt information om nästa sammanträde.

§ 50

Anmälan informationshandlingar
Föregående mötesprotokoll från nämndens sammanträde anmäls
och läggs till handlingarna.
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Reglementen för styrelse och nämnder
§ 51
RJL2015 Beslut
Parlamentariska nämnden beslutar
/2170
 Till regionstyrelsen föreslå att det snarast inrättas en
nämndorganisation med verksamhets- och budgetansvar för
nämnderna
 Att detta behöver utredas ytterligare där olika
ställningstagande behöver tas kring hur organisationen ska
se ut ur ett politiskt perspektiv men även ur ett
verksamhetsperspektiv
Reservationer
Moderaterna och Centerpartiet reserverar sig till förmån för egna
yrkande om beredningsorganisation.
Sammanfattning
Parlamentariska nämnden har getts möjlighet att inkomma med
synpunkter på revidering av reglementen för styrelse och nämnder
som ska genomföras med anledning av revisionens
granskningsrapport. Nämnden har vid sammanträde 2015-10-16
diskuterat olika utgångspunkter och scenarier för den politiska
organisationen, där regionbildningskommitténs underlag varit en
del i detta.
Föreligger vid dagens sammanträde förslag till reviderade
reglementen och arbetsordningar för regionstyrelsen,
parlamentariska nämnden, patientnämnden samt gemensam
arbetsordning men även förslag till arbetsordning för
styrelseberedningar, istället för nämnder.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2015-10-23 inklusive bilagor
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Samtliga partier redovisar sitt ställningstagande enligt följande:
 Moderaterna – yrkar på beredningar med sammanhållen
förvaltning och i enlighet med föreliggande förslag
 Kristdemokraterna – yrkar på nämnder med budget- och
verksamhetsansvar
 Centerpartiet – yrkar på beredningar med sammanhållen
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förvaltning och i enlighet med föreliggande förslag






Folkpartiet – yrkar på beredningar med sammanhållen
förvaltning och i enlighet med föreliggande förslag
Socialdemokraterna – yrkar på nämnder med budget- och
verksamhetsansvar
Miljöpartiet – yrkar på nämnder med budget- och
verksamhetsansvar
Sverigedemokraterna – yrkar på nämnder med budget- och
verksamhetsansvar, men med sammanhållen förvaltning i
enlighet med föreliggande förslag
Vänsterpartiet – yrkar på nämnder med budget- och
verksamhetsansvar

Vid diskussion lämnas öppningar för en kompromisslösning
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden mellan
beredningar och nämnder och finner att parlamentariska nämnden
beslutar att till regionstyrelsen förorda en nämndorganisation.
Votering begärs och genomförs där följande 7 ledamöter röstar
(JA) för att förorda en nämndorganisation:
Hans Toll (S), Marianne Andersson (KD), Desiré Törnqvist (S),
Kajsa Carlsson (MP), Samuel Godrén (SD), Kristina Nero (V) och
Tommy Bernevång-Forsberg (KD).
Följande 2 ledamöter röstar (NEJ) för att förorda en
beredningsorganisation:
Martin Hytting (M) och Lennart Bogren (C).
Parlamentariska nämnden beslutar att till regionstyrelsen förorda en
nämndorganisation
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
§ 52

Övriga frågor
Fråga från Kajsa Carlsson besvaras angående arvode till vice
gruppledare – finns ingen arvodesersättning för vice gruppledare.
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Fråga från Thomas Gustavsson besvaras angående uppräkning av
grundarvode för den politiska organisationen – kommer att
behandlas vid nästa sammanträde.

§ 53

Nästa sammanträde
Parlamentariska nämnden sammanträder nästa gång den 13
november
kl 10:00. Ärenden om grundarvode och sammanträdesdagar för
2016 kommer att tas upp. Även rapport och återkoppling från
regionstyrelsens arbetsutskott kring reglementen med mera.

§ 54

Beslut per capsulam avseende reglementen och
arbetsordningar
Nedanstående beslut har tagits via per capsulam (via e-post) med
samtliga beslutande ledamöter i parlamentariska nämnden.
Beslut
Parlamentariska nämnden beslutar
 Tillstyrka föreslagna reglementen för patientnämnden och
parlamentariska nämnden samt,
 Tillstyrka förslag till gemensam arbetsordning för styrelse,
nämnder, utskott och beredningar.
Sammanfattning
Reglementen för patientnämnd och parlamentariska nämnden samt
gemensam arbetsordning har reviderats med anledning av den
granskning som revisionen genomfört. Föreligger förslag till
reglementen.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2015-10-23 inklusive bilagor
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

Vid protokollet
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Siw Kullberg
Justeras

Tommy Bernevång Forsberg

Martin Hytting

Protokollet är justerat 2015 - 09 - och justeringen är tillkännagiven
på Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag.

Lena Sandqvist
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