
KALLELSE 1(1)

Parlamentariska nämnden

Tid: 2019-09-11 13:00

Plats: Regionhuset Växjö

Ärenden
1 Val av protokollsjusterare
2 Fastställande av dagordning
3 Förslag om hantering av initiativärenden 2019/2053
4 Partianslag - överföring mellan mandatperioder 2018/3172
5 Mötesdagar 2020
6 Övrigt

Kallade

Ordinarie ledamöter
Thomas Gustafsson (S) Ordf.
Anders Gustafsson (M) vice ordf.
Mats Antonsson (KD)
Raymond Pettersson (C)
Frida Aronsson (BA)
Jakob Olofsgård (L)
Annica Nordqvist (MP)
Henrik Dinkel (V)
Samuel Godrén (SD)

Tjänstemän
Jane Ydman, T f regiondirektör 
ekonomidirektör 
Siw Kullberg, kanslidirektör 
Birgitta Bergqvist, teamledare PA
Linda Byman, nämndsekreterare

För kännedom

Ersättare
Jeanette Söderström (S)
Malin Olsson (M)
Per Högberg (KD)
Eva Lundemo (C)
Martin Nedergaard- Hansen (BA)
Magnus Thelin (L)
Kajsa Carlsson (MP)
Elisabeth Orellana Bravo (V)
Håkan Karlsson Nyborg (SD)

Regionråd
Maria Frisk (KD)
Marcus Eskdahl (S)
Rachel De Basso (S)
Rune Backlund (C)
Jimmy Ekström (L)
Martin Nedergaard-Hansen (BA)
Sibylla Jämting (MP)
Mikael Ekvall (V)
Malin Wengholm (M)
Dan Sylvebo (M)
Samuel Godrén (SD)



 

 
Region Jönköping läns parlamentariska 
nämnd 
Region Kronobergs organisationsutskott 
 

 
 

 

I enlighet med överenskommelse träffas Region Kronobergs organisationsutskott 
och Region Jönköping läns parlamentariska nämnd enligt följande: 

Datum och tid 
Onsdagen den 11 september 2019 kl. 09.00  - 12.00 (därefter gemensam lunch). Vi 
börjar med gemensam fika. 

Plats 
Regionhuset, Nygatan 20 i Växjö. Sammanträdesrum: Bolmen (plan) 

Program 
 Kort presentation av respektive politiska organisation. 
 Gemensam diskussion kring den politiska organisationen – uppföljning och 
tankar framöver. 

 Arvodesreglemente för förtroendevalda - diskussion 
 Pensionsreglemente för förtroendevalda – diskussion 
 Övriga frågor 

  

Varmt välkomna! 

Britt-Louise Berndtsson 
Ordförande organisationsutskottet 

 

 
 

 
 
 
 

 
 



SKRIVELSE 1(2)

2019-09-03 RJL 2019/2053

Regionstyrelsen

Förslag om hantering av 
initiativärenden
Förslag till beslut
Parlamentariska nämnden föreslår regionstyrelsen

 Godkänna föreliggande förslag till hantering av initiativärenden.

Information i ärendet
Regionstyrelsen har av parlamentariska nämnden bett att få ett yttrande kring 
initiativrätt.

Enligt kommunallagen 4 kap. 20 § får en ledamot väcka ärenden i nämnden eller 
styrelse, så kallad initiativrätt. Redan idag finns flera möjligheter till exempel 
motioner, fråga i nämnd och styrelse etc., att lyfta ärenden för de politiska 
partierna. 

Parlamentariska nämnden tar inte ställning i frågan om initiativrätt skall användas 
eller inte, det är en fråga för regionstyrelsen och regionfullmäktige. Skulle 
regionfullmäktige ta beslutet att använda initiativrätt, föreslår parlamentariska 
nämnden att följande rutin används.

Rutin för hantering av initiativärenden
 Ledamoten måste tjänstgöra vid sammanträdet.
 Nämnden beslutar genom majoritetsbeslut om och hur ärendet ska beredas. 

Något beredningstvång gäller inte, förutsatt att ärendet inte gäller 
myndighetsutövning, för nämnderna.

 Vid sammanträdet avgörs:
- Om ärendet ska avgöras direkt
- Om ärendet ska beredas
- Om ärendet ska bordläggas

 Ett ärende kan avgöras vid samma sammanträde som det väckts.
 Ledamot lämnar in ärendet skriftligen senast fem arbetsdagar före 

sammanträdet till nämndsekreterare.
 Ärenden som inkommer senast fem arbetsdagar innan sammanträdet 

anmäls, efter samråd med nämndens ordförande, som en punkt på 
dagordningen där det framgår att det är ett initiativärende. Ny dagordning 
tillställs ledamöterna.
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RJL 2019/2053

 Ärenden som inte inkommer senast fem arbetsdagar innan sammanträdet 
får väckas muntligen av ledamoten vid sammanträdet. Detta förordas ske 
vid sammanträdets början.

 Ett skriftligt formulerat förslag är att föredra för en effektiv hantering i 
nämnden.

Beslutsunderlag
 Förslag till hantering av initiativärenden daterat 2019-09-03
 Protokollsutdrag parlamentariska nämnden 2019-08-19

Beslut skickas till
Regionledningskontoret Kansli

PARLAMENTARISKA NÄMNDEN

Thomas Gustafsson
Ordförande 



PROTOKOLL
UTDRAG

Parlamentariska nämnden §§ 10-18
Tid: 2019-08-19 kl:10.00-10.45

Plats: Regionens hus, sal A

§14 Förslag om Initiativärende
Beslut
Parlamentariska nämnden 

 Ger regionledningskontoret i uppdrag att till presidiet ta 
fram ett förslag till regelverk avseende initiativrätt i 
nämnderna.

Sammanfattning
Vid överläggningar med regionfullmäktiges presidium och 
gruppledare/partiföreträdare lyftes ett förslag om initiativrätt i 
nämnderna där det föreslogs att ett regelverk tas fram om hur man 
kan väcka ett ärende i nämnderna.

Parlamentariska nämnden ges möjlighet att komma med inspel 
över förslaget.

Beslut skickas till
Regionledningskontoret - kansli
Parlamentariska nämndens presidium

Vid protokollet

Linda Byman

Justeras

Thomas Gustafsson 
Ordförande

Henrik Dinkel (V) Annica Nordqvist (MP)

Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman



UTDRAG 1(2)

    

Överläggningar regionfullmäktiges presidium 
och gruppledare/partiföreträdare 
Tid: 2019-06-03 kl:14.00-15.00

Plats: Regionens hus sal A

Närvarande: Närvarande

1 Initiativärenden
Samuel Godrén lyfter fram förslag om förtydligande av 
initiativrätt i nämnderna och föreslår att ett regelverk tas fram om 
hur man kan väcka ett ärende i nämnderna.

Ett exempel på hur initiativrätt används finns hos Ale kommun.
Där förordar man följande tillvägagångssätt för att väcka ärenden:

• Lämna in ärendet senast 14 dagar före sammanträdet till 
berörd nämndsekreterare. 

• Ärendet anmäls som en punkt på dagordningen där det 
framgår att det är ett initiativärende. 

• Vid sammanträdet avgörs om ärendet ska beredas eller 
avgöras direkt vid sammanträdet. 

Efter diskussion föreslås att frågan tas upp i den parlamentariska 
nämnden för vidare utredning.

Vid anteckningarna

Linda Byman
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2019-09-03 RJL 2018/3172

Regionstyrelsen

Förslag om partianslag, överföring 
mellan mandatperioder
Förslag till beslut
Parlamentariska nämnden föreslår regionstyrelsen 

 Godkänna föreliggande förslag om partianslag, överföring mellan 
mandatperioder.

Sammanfattning
Enligt budgetdirektiven ska anslagsfinansierad verksamhet såsom partianslag 
avslutas budgetåret utan att årets resultat förs vidare till ett resultatsaldo. 
Parlamentariska nämnden föreslår nu att en viss del av partianslaget förs över till 
nästkommande mandatperiod.
Regionstyrelsen återremitterade 2019-01-29 § 19 förslaget om att samma 
regelverk för överföring av partianslag ska gälla även efter valet 2022 till 
parlamentariska nämnden för att klargöra hur överskott respektive underskott av 
partianslag under denna och kommande mandatperioden ska hanteras.

Parlamentariska nämnden förslog 2018-04-03 att frågan lyfts i respektive 
partigrupp.

Information i ärendet
Regionstyrelsen har av parlamentariska nämnden bett att få ett yttrande kring hur 
man skall hantera partianslag vid överföring mellan mandatperioder.

I december 2019 beslutade parlamentariska nämnden att 10 000 kr per mandat för 
2018 med ett maximalt belopp om 200 000 kr per parti förs över till 
mandatperioden 2019-2022. Nämnden beslutade även att samma regelverk ska 
gälla även efter valet 2022. Anledningen till detta är att vi vet att partierna har 
störst kostnader år 1 och år 4 på mandatperioden då det är extra 
utbildningsinsatser som behövs för att förbereda nya ledamöter för sitt uppdrag.

Regionstyrelsen ställde sig bakom parlamentariska nämndens beslut men önskade 
ett klargörande hur överskott respektive underskott av partianslag under denna 
och kommande mandatperioden ska hanteras.

Parlamentariska nämnden ger följande förslag kring hur man skall hantera över- 
och underskott för mandatperioden.
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RJL 2018/3172

 Underskott bör i möjligaste mån undvikas. Skulle eventuellt underskott 
uppstå så regleras detta direkt ur anslaget för kommande år.

 Överskott får föras mellan åren, undantag är regler för mandatperioden, 
det vill säga 10 000 kronor per mandat eller maximalt 200 000 kr per år. 

 Medel som kvarstår efter överföring, återförs till Region Jönköpings län.
 De ekonomiska medlen som varje parti erhåller per mandat beslutar 

partierna själva hur de hanterar.

Beslutsunderlag
 Förslag om partianslag, överföring mellan mandatperioder daterat 

2019-09-03
 Protokollsutdrag parlamentariska nämnden 2019-04-03

Beslut skickas till
Regionledningskontoret Kansli

PARLAMENTARISKA NÄMNDEN

Thomas Gustafsson
Ordförande



PROTOKOLL
UTDRAG

Parlamentariska nämnden §§ 1-9
Tid: 2019-04-03 kl:10.00-14.50

Plats: Regionens hus, sal A

§7 Återremiss - Partianslag överföring mellan 
mandatperioder
Diarienummer: RJL 2018/3172

Beslut 
Parlamentariska nämnden

 Föreslår att frågan lyfts i respektive partigrupp.
 Inkomna synpunkter behandlas av presidiet och därefter 

tas ett förslag till beslut fram gällande partianslag och 
överföring mellan mandatperioder.

Sammanfattning 
Enligt budgetdirektiven ska anslagsfinansierad verksamhet såsom 
partianslag avslutas budgetåret utan att årets resultat förs vidare 
till ett resultatsaldo. Parlamentariska nämnden föreslår nu att en 
viss del av partianslaget förs över till nästkommande 
mandatperiod.
Regionstyrelsen återremitterade 2019-01-29 § 19 förslaget om att 
samma regelverk för överföring av partianslag ska gälla även efter 
valet 2022 till parlamentariska nämnden för att klargöra hur 
överskott respektive underskott av partianslag under denna och 
kommande mandatperioden ska hanteras.

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2019-01-29
 Protokollsutdrag regionstyrelsens presidium 2019-01-17
 Skrivelse från parlamentariska nämnden 2018-12-03
 Protokollsutdrag parlamentariska nämnden 2018-12-03

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Ordföranden föreslår att ledamöterna ges möjlighet att lämna 
synpunkter i ärendet och därefter diskutera frågan i sina 
partigrupper.

Förslag till beslut för överföring av partianslag tas fram av 
presidiet.



PROTOKOLL
UTDRAG

Parlamentariska nämnden §§ 1-9
Tid: 2019-04-03 kl:10.00-14.50

Beslutet skickas till 
Parlamentariska nämndens presidium

Vid protokollet

Linda Byman

Justeras

Thomas Gustafsson 
Ordförande

Raymond Pettersson (C) Samuel Godrén (SD)

Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 1-35
Tid: 2019-01-29  kl.09.00-16.15

Plats: Regionens hus, sal A

§19 Partianslag - överföring mellan mandatperioder
Diarienummer: RJL 2018/3172

Beslut 
Regionstyrelsen

 Godkänner att 10 000 kr per mandat för 2018 med ett 
maximalt belopp om 200 000 kr per parti förs över till 
mandataperioden 2019-2022.

 Återremitterar förslag om att samma regelverk för 
överföring av partianslag ska gälla även efter valet 2022 
till parlamentariska nämnden för att klargöra hur 
överskott respektive underskott av partianslag under 
denna och kommande mandatperioden ska hanteras.

Reservationer 
Moderaterna och Sverigedemokraterna reserverar sig mot 
förslaget till förmån för egna yrkanden.

Sammanfattning 
Enligt budgetdirektiven ska anslagsfinansierad verksamhet 
såsom partianslag avslutas budgetåret utan att årets resultat förs 
vidare till ett resultatsaldo. Parlamentariska nämnden föreslår nu 
att en viss del av partianslaget förs över till nästkommande 
mandatperiod.

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag regionstyrelsens presidium 2019-01-17
 Skrivelse från parlamentariska nämnden 2018-12-03
 Protokollsutdrag parlamentariska nämnden 2018-12-03

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Ordföranden yrkar för Koalitionen att:
Bifalla punkt 1 och återremittera punkt 2 till parlamentariska 
nämnden för att klargöra överskott respektive underskott av 
partianslag under denna och kommande mandatperiod. 

Thomas Bäuml (M) yrkar att ärendet avslås i sin helhet.



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 1-35
Tid: 2019-01-29  kl.09.00-16.15

Samuel Godrén (SD) yrkar att partianslaget ska gälla per 
mandatperiod som tidigare.

Mikael Ekvall (V) yrkar att hela ärendet ska återremitteras till 
den parlamentariska nämnden.

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen under proposition och finner att 
ärendet ska avgöras idag.
Omröstning begärs.

Den som bifaller förslaget att ärendet ska avgöras idag röstar JA.
Den som bifaller förslaget om återremiss röstar NEJ.

JA röstar följande ledamöter:
Rachel De Basso (S), Per Svenberg (S), Håkan Sandgren (S), 
Martin Nedergaard-Hansen (BA), Pontus Lundgren (BA), Jimmy 
Ekström (L), Sibylla Jämting (MP), Marcus Eskdahl (S), 
Maria Frisk (KD). 

NEJ röstar följande ledamöter
Thomas Bäuml (M), Samuel Godrén (SD), Håkan Karlsson 
Nyborg (SD), Malin Wengholm (M).

Avstår gör följande ledamöter: 
Mikael Ekvall (V), Rune Backlund (C).

Omröstningsresultat:
Regionstyrelsen har alltså med 9 JA-röster mot 4 NEJ-röster 
bifallit förslaget om att avgöra ärendet idag.
2 ledamöter avstår från att rösta.

Ordföranden finner därmed att regionstyrelsen beslutar i enlighet 
med koalitionens förslag, att bifalla punkt 1 och återremittera 
punkt 2 till parlamentariska nämnden.

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret – ekonomi, kansli 



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 1-35
Tid: 2019-01-29  kl.09.00-16.15

Vid protokollet

Linda Byman

Justeras

Maria Frisk   
Ordförande

Thomas Bäuml (M) Rune Backlund (C)

Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens presidium §§ 1-30
Tid: 2019-01-17, kl 12:45-14:50

Plats: Isaberg Mountain Resort, Hestra

§9 Partianslag – överföring mellan mandatperioder
Diarienummer: RJL 2018/3172

Beslut 
Regionstyrelsen föreslås

 Bifalla parlamentariska nämndens förslag avseende 
överföring av partianslag mellan mandatperioder. 

Sammanfattning 
Enligt budgetdirektiven ska anslagsfinansierad verksamhet såsom 
partianslag avslutas budgetåret utan att årets resultat förs vidare 
till ett resultatsaldo. Parlamentariska nämnden föreslår nu att en 
viss del av partianslaget förs över till nästkommande 
mandatperiod.

Beslutsunderlag 
 Skrivelse från parlamentariska nämnden 2018-12-03

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Malin Wengholm (M) föreslår att regionstyrelsen avslår 
parlamentariska nämndens förslag med hänvisning till att frågan 
om överföring tas upp för sent i mandatperioden och att detta 
skulle innebära en särlösning för den politiska organisationen. 

Marcus Eskdahl yrkar bifall till parlamentariska nämndens 
förslag. 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen

Vid protokollet

Siw Kullberg



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens presidium §§ 1-30
Tid: 2019-01-17, kl 12:45-14:50

Justeras

Maria Frisk

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



PROTOKOLL
UTDRAG

Parlamentariska nämnden §§ 69-75
Tid: 2018-12-03 kl:13.00-14.05

Plats: Regionens hus, sal E

§72 Partianaslag

Beslut 
Parlamentariska nämnden föreslår regionstyrelsen

 Att 10 000 kr per mandat för 2018 med ett maximalt 
belopp om 200 000 kr per parti förs över till 
mandataperioden 2019-2022. 

 Samma regelverk ska gälla även efter valet 2022.
Reservationer 
Samuel Godrén (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Sammanfattning 
Enligt budgetdirektiven ska anslagsfinansierad verksamhet såsom 
partianaslag avslutas budgetåret utan att årets resultat förs vidare 
till ett resultatsaldo.

Parlamentariska nämnden föreslår att viss del av partianslaget förs 
över till nästakommande mandatperiod.

Beslutsunderlag 
 Budgetanslag
 Sammanställning över budgetavvikelse mandatperioden 

2015-2018

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Hans Toll (S) föreslår att 10 000 kr per mandat för 2018 med ett 
maximalt belopp om 200 000 kr per parti förs över till 
mandataperioden 2019-2022, samt att detta även ska gälla efter 
valet 2022.

Samuel Godrén (SD) yrkar avslag till Hans Tolls förslag och 
föreslår att inga pengar ska föras över.

Beslutsgång 
Ordföranden ställer Hans Tolls förslag under proposition mot 
Samuel Godréns förslag om avslag och finner Hans Tolls förslag 
antaget.



PROTOKOLL
UTDRAG

Parlamentariska nämnden §§ 69-75
Tid: 2018-12-03 kl:13.00-14.05

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen

Vid protokollet

Linda Byman

Justeras

Arnold Carlzon 
Ordförande

           Lennart Bogren

Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman



     

2018-12-03 RJL 2018/3172

Förvaltningsnamn
Avsändare

Regionstyrelsen

Partianslag - överföring mellan 
mandatperioder

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen föreslås

 Godkänna att 10 000 kr per mandat för 2018 med ett maximalt belopp om 
200 000 kr per parti förs över till mandataperioden 2019-2022 samt att 

 Samma regelverk för överföring av partianslag ska gälla även efter valet 
2022.

Sammanfattning
Enligt budgetdirektiven ska anslagsfinansierad verksamhet såsom partianslag 
avslutas budgetåret utan att årets resultat förs vidare till ett resultatsaldo.
Parlamentariska nämnden föreslår nu att en viss del av partianslaget förs över till 
nästkommande mandatperiod.

Information i ärendet
Parlamentariska nämnden beslutar vid sammanträde 2018-12-03 att föreslå 
regionstyrelsen en ändring av de regler som tillämpats för att möjliggöra för 
partierna att över mandatperioden flytta med eventuellt överskott av partianslaget. 

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret – ekonomi, kansli 
Parlamentariska nämnden 

PARLAMENTARISKA NÄMNDEN

Arnold Carlzon Siw Kullberg
Ordförande Kanslidirektör 
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