
 

PROTOKOLL 1(5) 

Diarienummer 

 

Parlamentariska nämnden §§ 53-58 
Tid: 2017-11-30 kl.10.00-11.50 

Plats: Regionens hus, sal A 

Närvarande: Beslutande:  
Tommy Bernevång-Forsberg (KD) ordförande 
Hans Toll (S), vice ordförande 
Urban Persson (M) ers. Håkan Jansson (M) 
Linnea Andersson (C) ers. Lennart Bogren (C) 
Marianne Andersson (KD) ers Per Hansson (L) 
Desiré Törnqvist (S) 
Roland Björsne (MP) 
Kristina Nero (V) 
 
Övriga:  
Jane Ydman, ekonomidirektör 
Kristina Mannerback, regionjurist 
Birgitta Bergqvist, handläggare för 
förtroendevaldas ersättningar 
Linda Byman, sekreterare 
  

§53 Val av protokolljusterare 
Nämnden utser Kristina Nero (V) att justera protokollet 
tillsammans med ordföranden. 
 

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

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

§56  Information 
Ordföranden informerar om förlorad arbetsförtjänst för 
förtroendevalda som beviljats av presidiet.  
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§57  Politisk organisation 2019-2022  
 
Parlamentariska nämnden uppdrar åt Regionledningskontoret att 
arbeta in och justera reglementen, arbetsordning och 
arvodesregler enligt följande förslag: 
 
• Inarbeta förtydliganden i reglementet gällande det strategiska 

utvecklingsansvaret, vad respektive nämnd har ansvar för.  
Samt förtydliga ansvaret för personalfrågorna i styrelse och 
nämnder. 

 
• Presidium utgör arbetsutskott, med möjlighet att utse 

ersättare, ersättare ges närvarorätt vid presidieöverläggningar 
vid ordinarie ledamots frånvaro. 

 
• Ta fram arbetsordning för gemensam fastighets- och 

upphandlingsdelegation samt personaldelegation med 5 
ledamöter i varje delegation. 
 
Urban Persson (M) överlämnar komplementärt yrkande enligt 
följande: ”att förslaget om upprättande av en 
upphandlingsdelegation eller upphandlingsnämnd exkluderas 
från Parlamentariska nämndens förslag relaterat till översyn 
av den politiska organisationen inför mandatperiod 2019-
2022” 
 
Roland Björsne (MP) reserverar sig mot förslaget med 
följande motivering: ”Jag reserverar mig mot att ge 
Regionledningskontoret i uppdrag att arbeta med 
fastighetsdelegation eftersom Regionfullmäktige beslutat om 
att fastighetsnämnd skall inrättas”. 

 
• Under Regionfullmäktige inrätta tillfällig 

demokratiberedning med specifikt uppdrag. 
 
• Ge ersättare i nämnd, vars parti inte har ordinarie ledamot, 

rätt att delta i diskussion och anteckna sin mening i 
protokollet. 
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• Förtydliga i reglementet för nämnden arbetsmarknad, 

näringsliv och attraktivitet angående hantering av 
internationella frågor och stadsbidragshantering. 
 
Kristina Nero (V) vill till protokollet anteckna om att hon 
”förordar namnändringsförslaget KAN istället för nuvarande 
ANA för att därigenom förtydliga kulturuppdraget i 
nämnden”. 

 
• Uppdatera och förtydliga Regionfullmäktiges arbetsordning 

med anledning av ny kommunallag. 
 
• Inkallelse av ersättare till Regionfullmäktige och nämnder 

hanteras av respektive partigrupp. 
 
• Regionstyrelsen arbetsutskott föreslås remittera inkomna 

motioner till rätt nämnd, därefter anmäls motionen i 
Regionfullmäktige. Inkommen motion delges samtliga 
ledamöter omgående via mail.  
Förslaget stäms av med Regionfullmäktiges presidium. 

 
• Förtydliga reglerna kring interpellationer, justering av tid när 

interpellation ska vara inlämnad och till vem interpellation 
kan ställas, samt att samtliga ledamöter i Regionfullmäktige 
delges svaret samtidigt. 

 
• Förtydliga kring hur protokollsanteckning och skriftliga 

reservationer hanteras. 
 

• Förtydligande om att reservationer är enskilda. 
 

• Förtydliga att ledamot som ej avser delta i beslut inte deltar i 
överläggning. (ej det samma som att ”avstå” vid votering) 

 
• Att 1:e ersättare i regionfullmäktige erhåller samma 

ekonomiska förmåner som ordinarie ledamöter samt för 2:e 
och 3:e ersättare under vissa förutsättningar enligt underlag.  
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• Komplettera arvodesregler med att fast arvode för ledamot 

kan hållas inne om ledamot under en viss tid inte deltagit i 
sammanträden.  

 
• Regionråd ska vara sex stycken och de ska vara ordförande 

eller vice ordförande i nämnderna. Arvoderas 100%. 
 
• Gruppledare som ej är regionråd, ska ha titeln ”insynsråd” 

och dess arvode höjs till 50, 55 respektive 60%, beroende på 
antal RF-mandat som partiet har.  

 
• Se över höjning av arvodering för vice ordföranden i de tre 

större nämnderna med 10-15%. 
 
• För nämndledamöter i styrelse och de tre nämnderna 

överväga eventuellt fast arvodering med 2%. 
 
• För övriga nämnder se över ordförande och vice ordförandes 

arvoden.  
 
• Inarbeta arvodesförändringar i arvodesdokumentet enligt 

föreslagna fördelningar. 
 
• Inför nästa mandatperiod föreslås inrättande av politiska 

sekreterare som en resurs för de politiska partierna i stället 
för gruppadministratörer. Lön utgår i enlighet med beslut i 
arvodesregler för förtroendevalda och att ett regelverk tas 
fram för anställningsvillkoren samt en generell beskrivning 
av arbetsuppgifter. 

 

§58  Avslutning 
Ordföranden tackar för det gångna året och önskar samtliga en 
god jul och ett gott nytt år. 
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Vid protokollet 

Linda Byman 

Justeras 

 
Tommy Bernevång Forsberg 
Ordförande 

 

 
Kristna Nero 

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