
 

PROTOKOLL 1(3) 

Diarienummer 

 

Parlamentariska nämnden §§ 45-52 
Tid: 2018-09-24 kl.10.00-11.05 

Plats: Regionens hus sal A 

Närvarande: Beslutande:  
Arnold Carlzon (KD) ordförande 
Hans Toll (S), vice ordförande 
Linnea Andersson (C) ers. Lennart Bogren (C) 
Per Hansson (L) 
Kajsa Carlsson (MP) ers. Desiré Törnqvist 
Roland Björsne (MP) 
Samuel Godrén (SD) 
Kim Strand (V) ers. Kristina Nero (V) 
 
Övriga:  
Siw Kullberg, kanslidirektör  
Birgitta Bergqvist, teamledare PA 
Linda Byman, sekreterare 
Marianne Ericsson, Regionrevisionen §§ 45-49 
Maria Lundlom-Bäckström, Regionrevisionen§§ 45-49 
Nenus Jidah, revisionschef §§ 45-49 
Mia Suntila, administrativ samordnare §§ 45-49 
  

§45 Inledning 
Arnold Carlzon ny ordföranden vid parlamentariska nämnden 
hälsar samtliga ledamöter välkomna till dagens sammanträde. 

§46  Val av protokolljusterare 
Nämnden utser Per Hansson (L) att justera protokollet 
tillsammans med ordföranden. 

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

§48  Föregående mötesprotokoll  
Föregående protokoll för nämnden anmäls och läggs till 
handlingarna. 

§49  Regionrevisionen 
Marianne Ericsson, Maria Lundlom-Bäckström och Nenus Jidah, 
från Regionrevisionen redogör för sitt arbete med revisionsplan 
och grundläggande granskningar. Nämndens arbete kring mål och 
uppföljning diskuteras. 
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§50  Aktuell information 
Birgitta Bergqvist, handläggare för förtroendevaldas ersättningar 
informerar om den nya versionen av förslag till bestämmelser om 
omställningsstöd, pension samt familjeskydd till förtroendevalda, 
OPF-KL 18. 
 
Förslag till beslut kommer till nämnden i oktober. 

§51  Utvärdering av den parlamentariska nämnden 
Utvärdering av den parlamentariska nämnden diskuteras. 
Förslagsvis tas utvärderingen upp i samband med bredning av 
inkommen motion från Vänsterpartiet RJL 2018/2288 om 
parlamentariska nämndens framtid. 
Även ansvaret för demokratiarbetet bör utvärderas.  
Parlamentariska nämnden föreslås träffa regionfullmäktiges 
presidium för fortasatt dialog kring nämndens arbete. 
 
Beslut 
Parlamentariska nämnden  

• ger presidiet i uppdrag att ta fram en sammanfattning över 
den parlamentariska nämndens arbete under 
mandatperioden 2015-2018. 

§52  Övrigt 
Region Jönköpings län kommer att införa Netpublicator för 
distribution av handlingar till nämnder, styrelse och fullmäktige. 
 
Nästa sammanträde är den 15oktober. 
 
  

Vid protokollet 

Linda Byman 
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Justeras 

 

Arnold Carlzon 
Ordförande 

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