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PROTOKOLL 1(3) 

Diarienummer 

 

Parlamentariska nämnden §§ 19-23 

Tid: 2019-09-11 kl:13.00-13.30 

Plats: Regionhuset Växjö 

Närvarande: Beslutande:  

Thomas Gustafsson (S) Ordf. 

Anders Gustafsson (M) vice ordf. 

Mats Antonsson (KD) 

Raymond Pettersson (C) 

Frida Aronsson (BA) 

Eva Lundemo (C) ers. Jakob Olofsgård (L) 

Annica Nordqvist (MP) 

Henrik Dinkel (V) 

Håkan Karlsson Nyborg (SD) ers. Samuel Godrén 

(SD) 

 

Ersättare:  

Malin Olsson (M) 

 

Övriga:  

Birgitta Bergqvist, teamledare PA 

Linda Byman, nämndsekreterare 

  

§19 Val av protokollsjusterare 
Nämnden väljer Frida Aronsson (BA) och Håkan Karlsson 

Nyborg (SD) att justera protokollet tillsammans med ordföranden. 

§20  Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag.  

§21  Förslag om hantering av initiativärenden 
Diarienummer: RJL 2019/2053 

 

Beslut  

Parlamentariska nämnden  

 överlämnar till regionstyrelsen föreliggande förslag till 

hantering av initiativärenden  

 

Sammanfattning  
Parlamentariska nämnden har tagit fram förslag 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 
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styrelse etc., att lyfta ärenden för de politiska partierna. 

Parlamentariska nämnden tar inte ställning i frågan om 

initiativrätt skall användas eller inte. 

 

Beslutsunderlag  

 Skrivelse daterad 2019-09-03 

 Protokollsutdrag parlamentariska nämnden 2019-08-19 

 Utdrag överläggning med regionfullmäktiges presidium 

och partiföreträdare 2019-06-03 

 

Beslutet skickas till  

Regionstyrelsen 

§22  Förslag om partianslag, överföring mellan 
mandatperioder 
 

Diarienummer: RJL 2018/3172 

 

Beslut  

Parlamentariska nämnden föreslår regionstyrelsen 

 Godkänna föreliggande förslag om partianaslag, 

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  

 Förslag om partianslag, överföring mellan mandatperioder 

daterat2019-09-03 

 Protokollsutdrag parlamentariska nämnden 2019-04-03 

 Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2019-01-29 
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 Protokollsutdrag regionstyrelsens presidium 2019-01-17 

 Skrivelse från parlamentariska nämnden 2018-12-03 

 Protokollsutdrag parlamentariska nämnden 2018-12-03 

 

Beslutet skickas till  

Regionstyrelsen 

§23  Mötesdagar 2020 
Sammanträdesdagar för 2020 föreslås: 

 20 februari 

 27 maj 

 26 augusti - studieresa 

 13 november - temadag 

 3 december 

  

Vid protokollet 

Linda Byman 

Justeras 

 

Thomas Gustafsson 

Ordförande 

Frida Aronsson (BA) Håkan Karlsson 

Nyborg (SD)  
 

 

Protokollet är justerat 20     -     -      och justeringen är tillkännagiven på 

Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 

 

 


