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PROTOKOLL 1(4) 

Diarienummer 

 

Parlamentariska nämnden §§ 20-26 

Tid: 2017-06-12  kl.10.30-12.00 

Plats: Jönköpings Hotell och konferens, A6 

Närvarande: Beslutande:  

Tommy Bernevång-Forsberg (KD) ordförande 

Hans Toll (S), vice ordförande 

Håkan Jansson (M) 

Lennart Bogren (C) 

Per Hansson (L) 

Thomas Gustavsson (S) ersätter Desiré Törnqvist (S) 

Roland Björsne (MP) 

Samuel Godrén (SD) 

Kristina Nero (V) 

 

Ersättare:  

Urban Persson (M)  

Marianne Andersson (KD) 

Linnea Andersson (C) 

Kajsa Carlsson (MP) 

 

Övriga:  

Siw Kullberg, kanslidirektör  

Birgitta Bergqvist, handläggare för förtroendevaldas 

ersättningar 

Linda Byman, nämndsekreterare 

  

§20 Inledning 
Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar sammanträdet 

öppnat. 

§21  Val av protokolljusterare 
Nämnden utser Lennart Bogren att justera protokollet tillsammans 

med ordföranden. 

§22  Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs i enlighet med utskickat förslag. 

§23  Anmälan av protokoll 
Föregående protokoll för nämnden anmäls och läggs till 

handlingarna. 
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§24  Valkretsindelning val 2018 
Diarienummer: RJL 2017/1216 

 

Beslut 

Parlamentariska nämnden beslutar  

 

1. Att valkretsindelningen inför landstingsvalet 2018 

förändras till tre (3) valkretsar, med den geografiska 

indelningen:  

1) Jönköping, Habo, Mullsjö 

2) Vetlanda, Tranås, Nässjö, Eksjö, Aneby, Sävsjö 

3) Gislaved Gnosjö, Vaggeryd, Värnamo 

 

2. Att antalet mandat i regionfullmäktige skall bibehållas 

med 81 ledamöter (72 fasta valkretsmandat och 9 

utjämningsmandat). 

 

Sammanfattning 

Valkretsindelningen för landstingsvalet i Jönköpings län har varit 

densamma sedan kommunreformen 1970 med sex valkretsar, med 

enda förändringen inför valet 1998 när länet utvidgades med två 

kommuner, Habo och Mullsjö, då Jönköpings kommun delades i 

två valkretsar varav den västra inkluderade Habo och Mullsjö. 

Inför landstingsvalet 2018 föreslås en förändring till tre (3) 

valkretsar. Länets kommuner har getts möjlighet att yttra sig över 

förändringen.  

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 2017-05-29 

 Bilaga fakta, valkretsindelning  

 Inkomna remissyttranden 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträdet 

Nämnden föreslår att kommunernas namn skrivs ut i beslutet om 

tre valkretsar.  

 

Beslutet skickas till 

Regionstyrelsen 
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§25  Översyn av den politiska organisationen 
 Siv Kullberg redogör för en nationell överblick av 

politiska sekreterare för Regioner och Landsting. 

Anställningsformer och arvodering för politiska 

sekreterare diskuterades. 

 Ordföranden redovisar sammanställningen av inkomna 

synpunkter efter överläggningar med presidierna för 

Regionstyrelsen, Regionfullmäktige och nämnderna. 

 

Följande noterades vid dagens diskussion:  

 Patientnämndens uppdrag. 

 Uppföljning av att politiska beslut verkställs. 

 Demokratifrågan. 

 

Den parlamentariska nämnden arbetar vidare med att se över den 

politiska organisationen. Eventuella inspel kan skickas in till 

ordföranden. 

§26  Avslutning och nästa sammanträde 
Eftermiddagen avslutas med en workshop och diskussion om den 

politiska organsationen tillsammans med bl.a. regionråd och 

gruppledare.  

 

Kommande sammanträden:  

 28 augusti 

 6 oktober 

 30 november 

  

Vid protokollet 

Linda Byman 

Justeras 

 

 

 

 



 

PROTOKOLL 4(4) 

      

 

Parlamentariska nämnden §§ 20-26 

Tid: 2017-06-12  kl.10.30-12.00 

 

 

 Sign 

 

 

Tommy Bernevång-Forsberg 

ordförande 

 

 

  

Lennart Bogren 

 
 

Protokollet är justerat 20     -     -      och justeringen är tillkännagiven på 

Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 

 


