
 

PROTOKOLL 1(4) 

Diarienummer 

 

Parlamentariska nämnden §§ 61-68 
Tid: 2018-11-19  kl:10.00-11.10 

Plats: Regionens hus, sal A 

Närvarande: Beslutande: 
Arnold Carlzon (KD) ordförande 
Hans Toll (S), vice ordförande 
Urban Persson (M) ers. vakant (M) 
Linnea Andersson (C) ers. Lennart Bogren (C) 
Jimmy Ekström (L) ers. Per Hansson (L) 
Thomas Gustavsson (S) ers. Desiré Törnqvist (S) 
Kajsa Carlsson (MP) ers. Roland Björsne (MP) 
Samuel Godrén (SD) 
Kristina Nero (V) 
  
Ersättare: 
Marianne Andersson (KD) 
 
Övriga:  
Siw Kullberg, kanslidirektör  
Birgitta Bergqvist, teamledare PA 
Linda Byman, sekreterare 
  

§61 Inledning 
Ordföranden hälsar samtliga ledamöter välkomna till dagens 
sammanträde. 

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

§63  Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs i enlighet med utskickat förslag. 
 
Thomas Gustavsson (S) anmäler en fråga angående partianslag 
som ta upp under punkten övrigt. 
Även Sammanträdesplan 2019 tas upp under övrigt. 

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

 

 Sign 
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§65  Fastställande av grundarvode 2019 
Diarienummer: RJL 2018/3010 
 
Beslut  
Parlamentariska nämnden  

• fastställer grundbelopp för 2019 till 75 550 kronor, där 
arvode för sammanträde uppgår till 945 kronor, konferens 
och kurs till 475 kronor.  

Sammanfattning  
 Grundbelopp för 2019 föreslås. 
 
Beslutsunderlag  

• Missiv/Tjänsteskrivelse daterad 2018-11-14 
 
Beslutet skickas till  
Förtroendevalada inom Region Jönköpings län 
Regionledningskontoret - HR, kansli och ekonomi 
 

§66  Motion – Parlamentariska nämndens framtid 
Diarienummer: RJL 2018/2288 
 
Beslut  
Parlamentariska nämnden  

• Ger regionledningskontoret i uppdrag att ta fram ett 
ställningstagande att överlämna till regionstyrelsens 
arbetsutskott med förslag om att motionen avslås i sin 
helhet.  

 
Sammanfattning  
Mikael Ekvall, Vänsterpartiet har inkommit med motion, 
Parlamentariska nämndens framtid, där man föreslår att:  

• Organisationsstrukturen med en Parlamentarisk nämnd 
utvärderas. 

• Ett alternativ till nuvarande organisationsstruktur tas fram 
där Parlamentariska nämnden ersätts av en annan 
funktion, exempelvis en kommitté och att de uppgifter 
som handlar om, pensioner, avtal, lagar och regler 
eventuellt kan övergå till tjänstemannanivå. 

 

 Sign 
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• Eventuella utgiftsminskningar som kan uppstå vid 
händelse av att nämnden upphör faller till den ordinarie 
regionverksamheten i det reguljära budgetarbetet. 

 
Regionstyrelsens arbetsutskott har remitterat motionen till den 
Parlamentariska nämnden som ges möjlighet att yttra sig. 
 
Beslutsunderlag  

• Protokollsutdrag regionstyrelsens arbetsutskott 2018-11-
13 

• Motion-Parlamentariska nämndens framtid daterad 2018-
09-04 

 
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Följande noteras vid dagens diskussion: 

• Demokratin begränsas vid tillsättande av en kommitté 
• Nämndens ställning och uppdragsformulering bör 

förstärkas och förtydligas 
• Viktigt att samtliga partier finns representerade i en 

parlamentarisk nämnd 
• Förslag om att antal sammanträden anpassas efter 

mängden ärenden 
• Nämnden bör ha frihet att utforma sitt arbete t.ex. gällande 

demokratifrågor 
• Förslag om att nämnden som tidigare granskas av 

regionrevisionen och utvärderas av regionfullmäktiges 
presidium 

 
Regionledningskontoret ges i uppdrag att ta fram ett 
ställningstagande över motionen där nämnden föreslår att 
motionen avslås i sin helhet. 
 
Beslutet skickas till  
Regionledningskontoret 
 
 
 
 

 

 Sign 
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§67  Övriga frågor 
• Regionledningskontoret ges i uppdrag att ta fram 

förteckning över partianslag för mandatperioden 2015-
2018. Samt att ett förtydligande kring vad som gäller vid 
underskott respektive överskott för partierna. 

• Regionledningskontoret tar fram förslag till 
sammaträdestider för 2019 för den parlamentariska 
nämnden. 

§68  Nästa sammanträde 
Nämnden beslutar att hålla ett extra sammanträde måndagen den 
3 december kl.13.00. 
  

Vid protokollet 

Linda Byman 

Justeras 

 

Arnold Carlzon 
Ordförande 

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

 

 Sign 

 


