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PROTOKOLL 1(8) 

Diarienummer 

 

Parlamentariska nämnden §§ 25-36 

Tid: 2018-05-28, kl 09:30-12:45  

Plats: Herrgården, Ryhov, Jönköping  

Närvarande: Beslutande:  

Tommy Bernevång-Forsberg (KD) ordförande 

Hans Toll (S), vice ordförande 

Urban Persson (M) ersätter Håkan Jansson  

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) 

  

Övriga:  

Siw Kullberg, kanslidirektör  

Birgitta Bergqvist, handläggare för förtroendevaldas 

ersättningar   

§25 Inledning 
Ordföranden hälsar samtliga välkomna till dagens sammanträde.  

§26 Val av protokolljusterare 
Nämnden utser Samuel Godrén (SD) att justera protokollet 

tillsammans med ordföranden. 

§27 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs i enlighet med utskickat förslag, med 

följande justering: 

 Tillägg av punkt avseende justering i parlamentariska 

nämndens reglemente och delegationsordning rörande 

dataskyddsombud. 

§28 Föregående mötesprotokoll  
Föregående protokoll för nämnden anmäls och läggs till 

handlingarna. 

En justering av datum görs i § 21 från 23 maj, till den 23 april.   

§29 Aktuell information 
Information av Birgitta Bergqvist om nyheter i 

förtroendemannarutinen avseende pension. 
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§30 Arbetsordning för regionfullmäktige samt 
styrelse och nämnder 
Beslut  
Parlamentariska nämnden föreslår regionfullmäktige 

 Fastställa justerade arbetsordningar för regionfullmäktige 

och styrelse/nämnder.  

Reservationer  

Hans Toll och Thomas Gustavsson reserverar till förmån för eget 

yrkande avseende ansvaret för inkallande av ersättare till 

regionfullmäktiges sammanträden.  

 

Roland Björsne reserverar sig till förmån för eget yrkande 

avseende reglemente för regionfullmäktiges demokratiberedning. 

 

Sammanfattning  

Parlamentariska nämnden tar vid sammanträde beslut om 

arbetsordning för regionfullmäktige och arbetsordning för styrelse 

och nämnder. Arbetsordningarna har tagits fram utifrån den 

skrivelse parlamentariska nämnden tillställt regionfullmäktige om 

politisk organisation för mandatperioden 2019-2022. 

  

Vid sammanträdet görs följande justeringar i föreliggande förslag: 

 

Arbetsordning för regionfullmäktige:  

 Sidan 5 - tillägg av regelbeskrivning gällande rätt till 

sammanträdesarvode för icke tjänstgörande ersättare. 

 Sidan 11 –  Stycket angående fullmäktiges möjlighet att 

överlåta/delegera till styrelse/nämnder tas bort. 

 Sidan 13 – tillägg andra stycket under rubriken 

fullmäktigeberedningar, andra meningen, efter samt: dess 

uppdrag och mandattiden för denna.  

 

Arbetsordning för styrelse och nämnder: 

 Sidan 4 – ändring av vem som kallar in ersättare till att 

nämndsekreteraren svarar för detta.  
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 Sidan 4 – andra stycket under rubriken Offentliga 

sammanträden, §8, stryks, avser närvaro vid 

medborgarförslag. 

 Sidan 5 – tillägg av punkt under rubriken Protokoll, §9 

lydande: - skriftlig motivering ska lämnas in senast tre 

arbetsdagardagar efter att sammanträdet har avslutats.  

 Sidan 7 – tillägg och justering under rubriken Utskott, 

beredningar och delegationer, §16  - mötesanteckningar 

som tillställs styrelsen, nämnden och revisionen. 

 

Beslutsunderlag  

 Arbetsordning för regionfullmäktige, arbetsordning för 

styrelse nämnder – 2018-04-16/23 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Hans Toll och Thomas Gustavsson yrkar på att kansliavdelningen 

hanterar inkallelse av ersättare vid regionfullmäktiges 

sammanträden.  

 

Roland Björsne yrkar på och vill till protokollet få antecknat 

följande:  

Regionstyrelsen bör vid sitt beslut överväga följande tillägg till 

parlamentariska nämndens förslag angående demokratiberedning. 

”Demokratiberedningen lämnar själv förslag till inriktning och 

arbetsuppgifter och har regionfullmäktiges presidium som 

uppdragsgivare”. 

 

Beslutsgång  

Ordföranden ställer ovanstående yrkanden under proposition 

avseende regionfullmäktiges arbetsordning och finner att nämnden 

avslagit dessa. Nämnden bifaller föreliggande förslag med ovan 

föreslagna justeringar till arbetsordning för regionfullmäktige.  

 

Nämnden bifaller föreliggande förslag med ovan föreslagna 

justeringar till arbetsordning för styrelse och nämnder. 

 

Beslutet skickas till  

Regionstyrelsen  
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§31 Reglementen för styrelse och nämnder  
Beslut  
Parlamentariska nämnden föreslår regionfullmäktige 

 Fastställa reglementen för regionstyrelsen, nämnden för 

folkhälsa och sjukvård, nämnden för trafik, infrastruktur 

och miljö, nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och 

attraktivitet, parlamentariska nämnden och patientnämnden 

enligt nedan föreslagna justeringar.  

 

Sammanfattning 

Parlamentariska nämnden tar idag beslut om reglementen för 

styrelse och nämnder. Reglementena har tagits fram utifrån den 

skrivelse parlamentariska nämnden ställt till regionfullmäktige om 

politisk organisation för mandatperioden 2019-2022. 

 

I föreliggande förslag till reglemente för regionstyrelsen görs 

följande justeringar:  

 Sidan 5 - §17 justering under rubriken Internationellt 

arbete - arbetar med frågor inom sina ansvarsområden. 

 Sidan 6 - §23 under rubriken personuppgiftsansvar – görs 

justering att regionstyrelsen utser dataskyddsombud. 

 

I föreliggande förslag till reglemente för nämnden för folkhälsa 

och sjukvård görs följande justeringar: 

 Sidan 2 - §5 tillägg under rubriken Samverkan och samråd 

- samråd sker med patient- och brukarföreningar, 

patientnämnd samt andra aktörer. 

 Sidan 2 -§6 under rubriken Internationellt arbete -  

arbetar med frågor inom sina ansvarsområden. 

 Sidan 3 - §10 under rubriken personuppgiftsansvar – görs 

justering att nämnden utser dataskyddsombud. 

 

I föreliggande förslag till reglemente för nämnden trafik, 

infrastruktur och miljö görs följande justeringar:  

 Sidan 2 -§8 under rubriken Internationellt arbete -  

arbetar med frågor inom sina ansvarsområden. 

 Sidan 2 - §12 under rubriken personuppgiftsansvar – görs 

justering att nämnden utser dataskyddsombud. 
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I föreliggande förslag till reglemente för nämnden arbetsmarknad, 

näringsliv och attraktivitet görs följande justeringar:  

 Sidan 2 - §11 under rubriken Internationellt arbete -  

arbetar med frågor inom sina ansvarsområden. 

 Sidan 3 - §16 under rubriken personuppgiftsansvar – görs 

justering att nämnden utser dataskyddsombud. 

 

I föreliggande förslag till reglemente för parlamentariska nämnden 

görs följande justeringar: 

 Sidan 1 – under rubriken personuppgiftsansvar – görs 

justering att nämnden utser dataskyddsombud. 

 

I föreliggande förslag till reglemente för patientnämnden 

görs följande justeringar: 

 Sidan 2 – under rubriken personuppgiftsansvar – görs 

justering att nämnden utser dataskyddsombud. 

 

Beslutsunderlag 

 Reglementen för samtliga nämnder 

 

Beslutet skickas till:  

Regionstyrelsen  

§32 Omställningsstöd och pension för 
förtroendevalda – OPF-KL  
Diarienummer: RJL 2018/xxxx 

 

Beslut 

Parlamentariska nämnden föreslår regionfullmäktige  

 Fastställa omställningsstöd och pension för förtroendevalda  

sidan 1-9 i enlighet med föreliggande förslag. 

 

Parlamentariska nämnden beslutar 

 Godkänna bilaga 1-2, sidan 10-13 i enlighet med 

föreliggande förslag.  

 Att tillämpning enligt bilaga 2 gäller även för innevarande 

mandatperiod.  
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Sammanfattning 

Förslag till riktlinje avseende omställningsstöd enligt OP-KL för 

förtroendevalda i Region Jönköpings län har tagits fram för beslut 

av regionfullmäktige.  

 

Beslutsunderlag 

 Riktlinjer för omställningsstöd enligt OPF-KL för 

förtroendevalda i Region Jönköpings län. 

 

Beslutet skickas till 

Regionstyrelsen  

§33 Arvodesreglemente för förtroendevalda i Region 
Jönköpings län 
Diarienummer: RJL 2018/ 

 

Beslut 

Parlamentariska nämnden 

 Återupptar beredningen av arvodesreglemente vid 

sammanträde den 5 juni, kl 09:00.  

 

Sammanfattning  

Arvodesreglemente för förtroendevalda inför ny mandatperiod  

2019-2022. Vid dagens sammanträde genomgång av reglemente 

och där nämnden beslutar att ärendet återupptas vid nyinsatt 

sammanträde den 5 juni, kl 10:00 

 

Beslutsunderlag 

 Arvodesreglemente  

 

Beslutet skickas till 

Parlamentariska nämnden  

§34 Revidering av delegationsordning  
 

Beslut 

Parlamentariska nämnden beslutar att 

 Revidera nämndens delegationsordning så den 

överensstämmer med ny dataskyddsförordning. 
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Sammanfattning 

Nämndens reglemente och delegationsordning revideras inför att 

ny dataskyddsförordning trätt i kraft. Innebär att 

personuppgiftsombud försvinner och ersätts med ett 

dataskyddsombud som nämnden utser.  

 

Funktionen att utse dataskyddsombudet har delegerats till 

regiondirektör varför även delegationsordning revideras.  

 

Beslutsunderlag 

 Reglemente för parlamentariska nämnden 

 Delegationsordning för parlamentariska nämnden 

 

Beslutet skickas till:  

Regiondirektör  

Regionledningskontor – kansli  

§35 Extra sammanträde 
Parlamentariska nämnden beslutar att ett extra sammanträde 

genomförs för beredning av arvodesregler för förtroendevalda 

inför ny mandatperiod.  

 

Sammanträdet äger rum den 5 juni, kl 09.00 

§36 Avslutning 
Dagens sammanträde avslutas kl 12:45.   

Vid protokollet 

Siw Kullberg  

Justeras 

 

Tommy Bernevång-Forsberg 

Ordförande 

 Samuel Godrén (SD) 
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Protokollet är justerat 20     -     -      och justeringen är tillkännagiven på 

Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 

 

 


