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PROTOKOLL 
 
 

 

Parlamentariska nämnden §§ 16-35 

Tid: 2021-06-10 kl. 09:30-15:15  

Plats: Regionens hus/Digitalt  
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

Närvarande 
Beslutande Thomas Gustafsson (S), ordförande  

Anders Gustafsson (M), vice ordförande  
Mats Antonsson (KD) 
Raymond Pettersson (C) 
Frida Aronsson (BA), ersätts av Martin Nedergaard-Hansen  
Magnus Thelin (L), ersätts av Inger Gustafsson  
Stig-Göran Hultsbo (MP) 
Henrik Dinkel (V) 
Samuel Godrén (SD)  
 

Ersättare Jeanette Söderström (S) 
Ann-Katrin Löfstedt (M) 
Per Högberg (KD) 
Eva Lundemo (C) 
 

Övriga Siw Kullberg, kanslidirektör  
Birgitta Bergqvist, HR-strateg/teamledare PA 

 
 

Justering 
 
 

Sekreterare 

 
 
 

Ordförande 

Siw Kullberg 
 
 
 

Justerare 

Thomas Gustafsson 
 
 
 

 Martin Nedergaard-Hansen  
 
 
 

 Samuel Godrén   
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PROTOKOLL 
 
 

 

Parlamentariska nämnden §§ 16-35 

Tid: 2021-06-10 kl. 09:30-15:15  

Plats: Regionens hus/Digitalt  
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 
Protokollet är justerat 2021-     -     och justeringen är tillkännagiven på Region 
Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Parlamentariska nämnden §§ 16-35 

Tid: 2021-06-10 kl. 09:30  

Plats: Lokal och dylikt 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 16  
 
Val av protokollsjusterare 
Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses  
Martin Nedergaard-Hansen (BA) och Samuel Godrén (SD). 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Parlamentariska nämnden §§ 16-35 

Tid: 2021-06-10 kl. 09:30-15:15  

Plats: Regionens hus/Digitalt 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 17  
 
Fastställande av dagordning 
Dagordning fastställs i enlighet med utskickat förslag.  

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Parlamentariska nämnden §§ 16-35 

Tid: 2021-06-10 kl. 09:30-15:15  

Plats: Regionens hus/Digitalt 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 18  
 
Anmälan av delegationsbeslut 
Till dagens sammanträde finns inga delegationsbeslut anmälda  
däremot ges information av ordföranden från presidiets sammanträde.  

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Parlamentariska nämnden §§ 16-35 

Tid: 2021-06-10 kl. 09:30-15:15  

Plats: Regionens hus/Digitalt 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 19  
 
Aktuell information 
Följande information ges av kanslidirektör:  

 Ny regional utvecklingsdirektör på plats – Karin Hermansson  
 Skrivelse från Länsstyrelsen avseende valkretsindelning  
 Beslut om att skriva under avsiktsförklaring för demokratin,  

information om ”Vår demokrati” och de aktiviteter som  
Region Jönköpings län planerar 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Parlamentariska nämnden §§ 16-35 

Tid: 2021-06-10 kl. 09:30-15:15  

Plats: Regionens hus/Digitalt 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 20  
 
Valkretsindelning val 2022 
Diarienummer: RJL 2021/1074 

Beslut  
Parlamentariska nämnden föreslår regionfullmäktige att 

 Indelningen av valkretsar inte ändras, utan följer samma indelning 
som vid valet 2018, d v s tre valkretsar.  

Sammanfattning  
Länsstyrelsen har begärt att få besked om eventuella förändringar av 
valkretsar inför valet 2022.  

Beslutsunderlag 
 Skrivelse till nämnden daterad 2021-06-02 
 Protokollsutdrag presidiet 2021-05-31 
 Skrivelse från Länsstyrelsen 2021-05-05 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Anders Gustafsson (M) yrkar bifall till föreliggande förslag om fortsatt tre 
valkretsar. I yrkandet instämmer: Samuel Godrén (SD),  
Raymond Pettersson (C), Stig-Göran Hultsbo (MP) samt Inger Gustafsson  
(L).  

Beslutsgång 
Ordförande finner att nämnden beslutat bifalla förslag om fortsatt tre  
valkretsar.  

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 
Regionfullmäktige  

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Parlamentariska nämnden §§ 16-35 

Tid: 2021-06-10 kl. 09:30-15:15  

Plats: Regionens hus/Digitalt 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 21  
 
Arbetsordning för regionfullmäktige 
Diarienummer: RJL 2021/568 

Beslut  
Parlamentariska nämnden föreslår regionfullmäktige besluta  

 Fastställa arbetsordning för regionfullmäktige.  

Sammanfattning  
Parlamentariska nämnden har i uppdrag att till kommande mandatperiod ta 
fram förslag till arbetsordningar och reglementen för den politiska 
organisationen. Nämnden har vid sammanträde gått igenom ovan 
rubricerade arbetsordningar och reglementen och föreslår regionfullmäktige 
fastställa dessa utifrån föreslagna justeringar. Nämnden föreslår även ett 
tillägg i arbetsordningen avseende yttranderätt för utskottsordföranden.  

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-05-21 
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-04-27 
 Missiv daterat 2021-04-27 
 Protokollsutdrag parlamentariska nämnden 2021-04-20 
 Arbetsordning för regionfullmäktige 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde  
Martin Nedergaard-Hansen (BA) och Henrik Dinkel (V) yrkar Bifall till 
förslag om yttranderätt för utskottsordförande  

Beslutsgång  
Ordförande finner att nämnden bifaller föreliggande förslag till 
arbetsordning med tillägg om yttranderätt för utskottsordförande.  

Beslutet skickas till 
Regionfullmäktige  
Regionstyrelsen  

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Parlamentariska nämnden §§ 16-35 

Tid: 2021-06-10 kl. 09:30-15:15  

Plats: Regionens hus/Digitalt 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 22  
 
Arbetsordning för styrelse, nämnder, utskott, 
beredningar och delegationer 
Diarienummer: RJL 2021/570 

Beslut  
Parlamentariska nämnden föreslår regionfullmäktige besluta  

 Fastställa arbetsordning för styrelse, nämnder, utskott, beredningar 
och delegationer.  

Sammanfattning  
Parlamentariska nämnden har i uppdrag att till kommande mandatperiod ta 
fram förslag till arbetsordningar och reglementen för den politiska 
organisationen. Nämnden har vid sammanträde gått igenom ovan 
rubricerade arbetsordningar och reglementen och föreslår regionfullmäktige 
fastställa dessa utifrån föreslagna justeringar.  

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-05-21 
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-04-27 
 Missiv daterat 2021-04-27 
 Protokollsutdrag parlamentariska nämnden 2021-04-20 
 Arbetsordning för styrelse, nämnder, utskott, beredningar och 

delegationer 

Beslutsgång  
Ordförande finner att nämnden bifaller föreliggande förslag till 
arbetsordning. 

Beslutet skickas till 
Regionfullmäktige  
Regionstyrelsen  

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Parlamentariska nämnden §§ 16-35 

Tid: 2021-06-10 kl. 09:30-15:15  

Plats: Regionens hus/Digitalt 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 23  
 
Reglemente för regionstyrelsen 
Diarienummer: RJL 2021/571 

Beslut  
Parlamentariska nämnden föreslår regionfullmäktige  

 Fastställa bilagt reglemente i enlighet med föreslagna justeringar. 

Sammanfattning  
Parlamentariska nämnden har i uppdrag att till kommande mandatperiod ta 
fram förslag till arbetsordningar och reglementen för den politiska 
organisationen.  

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-05-25 
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-04-27 
 Missiv daterat 2021-04-27 
 Protokollsutdrag parlamentariska nämnden 2021-03-26 
 Reglemente för regionstyrelsen  

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Ordföranden går igenom förslag till justeringar för  
§ 15, § 18 samt § 19 som nämnden bifaller, se grönmarkering.   

Beslutsgång 
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt föreliggande förslag med 
justeringar. 

Beslutet skickas till 
Regionfullmäktige 
Regionstyrelsen 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Parlamentariska nämnden §§ 16-35 

Tid: 2021-06-10 kl. 09:30-15:15  

Plats: Regionens hus/Digitalt 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 24  
 
Reglemente för regionstyrelsens arbetsutskott - RSAU 

Diarienummer: RJL 2021/572Beslut  
Parlamentariska nämnden föreslår regionfullmäktige  

 Fastställa bilagt reglemente i enlighet med föreslagna justeringar. 

Sammanfattning  
Parlamentariska nämnden har i uppdrag att till kommande mandatperiod ta 
fram förslag till arbetsordningar och reglementen för den politiska 
organisationen.  

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-05-25 
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-04-27 
 Missiv daterat 2021-04-27 
 Protokollsutdrag parlamentariska nämnden 2021-03-26 
 Reglemente för regionstyrelsen  

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Ordföranden går igenom förslag till justeringar.   

Beslutsgång 
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt föreliggande förslag med 
justeringar.  

Beslutet skickas till 
Regionfullmäktige 
Regionstyrelsen 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Parlamentariska nämnden §§ Paragrafer 

Tid: 2021-06-10 kl. 09:30-15:15  

Plats: Regionens hus/Digitalt 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ Paragraf  
 
Reglemente för regionstyrelsens personaldelegation 

Diarienummer: RJL 2021/573Beslut  
Parlamentariska nämnden föreslår regionfullmäktige  

 Fastställa bilagt reglemente i enlighet med föreslagna justeringar. 

Sammanfattning  
Parlamentariska nämnden har i uppdrag att till kommande mandatperiod ta 
fram förslag till arbetsordningar och reglementen för den politiska 
organisationen.  

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-05-25 
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-04-27 
 Missiv daterat 2021-04-27 
 Protokollsutdrag parlamentariska nämnden 2021-03-26 
 Reglemente för regionstyrelsen  

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Ordföranden går igenom förslag till justeringar. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt föreliggande förslag.  

Beslutet skickas till 
Regionfullmäktige 
Regionstyrelsen 

Beslutets antal sidor 

1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Parlamentariska nämnden §§ 16-35 

Tid: 2021-06-10 kl. 09:30-15:15  

Plats: Regionens hus/Digitalt 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 26  
 
Reglemente för regionstyrelsens 
upphandlingsdelegation 

Diarienummer: RJL 2021/574Beslut  
Parlamentariska nämnden föreslår regionfullmäktige  

 Fastställa bilagt reglemente i enlighet med föreslagna justeringar. 

Sammanfattning  
Parlamentariska nämnden har i uppdrag att till kommande mandatperiod ta 
fram förslag till arbetsordningar och reglementen för den politiska 
organisationen.  

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-05-25 
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-04-27 
 Missiv daterat 2021-04-27 
 Protokollsutdrag parlamentariska nämnden 2021-03-26 
 Reglemente för regionstyrelsen  

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Ordföranden går igenom förslag till justeringar.   

Beslutsgång 
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt föreliggande förslag.  

Beslutet skickas till 
Regionfullmäktige 
Regionstyrelsen 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Parlamentariska nämnden §§ 16-35 

Tid: 2021-06-10 kl. 09:30-15:15  

Plats: Regionens hus/Digitalt 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 27  
 
Reglemente för nämnden för folkhälsa och sjukvård 
Diarienummer: RJL 2021/576 

Beslut 
Parlamentariska nämnden föreslår regionfullmäktige  

 Fastställa bilagt reglemente i enlighet med föreslagna justeringar. 

Sammanfattning  
Parlamentariska nämnden har i uppdrag att till kommande mandatperiod ta 
fram förslag till arbetsordningar och reglementen för den politiska 
organisationen.  

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-05-25 
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-04-27 
 Missiv daterat 2021-04-27 
 Protokollsutdrag parlamentariska nämnden 2021-03-26 
 Reglemente för regionstyrelsen  

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Ordföranden går igenom förslag till justeringar.   

Beslutsgång 
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt föreliggande förslag.  

Beslutet skickas till 
Regionfullmäktige 
Regionstyrelsen 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Parlamentariska nämnden §§ 16-35 

Tid: 2021-06-10 kl. 09:30-15:15  

Plats: Regionens hus/Digitalt 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 28  
 
Reglemente för nämnden för trafik, infrastruktur och 
miljö 
Diarienummer: RJL 2021/577 

Beslut  
Parlamentariska nämnden föreslår regionfullmäktige  

 Fastställa bilagt reglemente i enlighet med föreslagna justeringar. 

Sammanfattning  
Parlamentariska nämnden har i uppdrag att till kommande mandatperiod ta 
fram förslag till arbetsordningar och reglementen för den politiska 
organisationen.  

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-05-25 
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-04-27 
 Missiv daterat 2021-04-27 
 Protokollsutdrag parlamentariska nämnden 2021-03-26 
 Reglemente för regionstyrelsen  

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Ordföranden går igenom förslag till justeringar.   
 
Stig-Göran Hultsbo yrkar bifall till tillägg om miljö i § 3.  

Beslutsgång 
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt föreliggande förslag 
med justeringar.  

Beslutet skickas till 
Regionfullmäktige 
Regionstyrelsen 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Parlamentariska nämnden §§ 16-35 

Tid: 2021-06-10 kl. 09:30-15:15  

Plats: Regionens hus/Digitalt 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 29  
 
Reglemente för nämnden för arbetsmarknad, 
näringsliv och attraktivitet 
Diarienummer: RJL 2021/579 
 

Beslut  
Parlamentariska nämnden föreslår regionfullmäktige  

 Fastställa bilagt reglemente i enlighet med föreslagna justeringar. 

Sammanfattning  
Parlamentariska nämnden har i uppdrag att till kommande mandatperiod ta 
fram förslag till arbetsordningar och reglementen för den politiska 
organisationen.  

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-05-25 
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-04-27 
 Missiv daterat 2021-04-27 
 Protokollsutdrag parlamentariska nämnden 2021-03-26 
 Reglemente för regionstyrelsen  

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Ordföranden går igenom förslag till justeringar.   

Beslutsgång 
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt föreliggande förslag med 
justeringar.  

Beslutet skickas till 
Regionfullmäktige 
Regionstyrelsen 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Parlamentariska nämnden §§ 16-35 

Tid: 2021-06-10 kl. 09:30-15:15  

Plats: Regionens hus/Digitalt 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 30  
 
Reglemente för parlamentariska nämnden 
Diarienummer: RJL 2021/580 

Beslut 
Parlamentariska nämnden föreslår regionfullmäktige  

 Fastställa bilagt reglemente i enlighet med föreslagna justeringar. 

Sammanfattning  
Parlamentariska nämnden har i uppdrag att till kommande mandatperiod ta 
fram förslag till arbetsordningar och reglementen för den politiska 
organisationen.  

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-05-25 
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-04-27 
 Missiv daterat 2021-04-27 
 Protokollsutdrag parlamentariska nämnden 2021-03-26 
 Reglemente för regionstyrelsen  

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Ordföranden går igenom förslag till justeringar. Ordföranden yrkar att det i 
reglementet ska stå kvar inledningsvis ”av minst”. Raymond Pettersson (C) 
instämmer i yrkandet.  

Beslutsgång 
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt föreliggande förslag med 
justeringar.  

Beslutet skickas till 
Regionfullmäktige 
Regionstyrelsen 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Parlamentariska nämnden §§ 16-35 

Tid: 2021-06-10 kl. 09:30-15:15  

Plats: Regionens hus/Digitalt 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 31  
 
Reglemente för patientnämnden 
Diarienummer: RJL 2021/581 

Beslut 
Parlamentariska nämnden föreslår regionfullmäktige  

 Fastställa bilagt reglemente i enlighet med föreslagna justeringar. 

Sammanfattning  
Parlamentariska nämnden har i uppdrag att till kommande mandatperiod ta 
fram förslag till arbetsordningar och reglementen för den politiska 
organisationen.  

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-05-25 
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-04-27 
 Missiv daterat 2021-04-27 
 Protokollsutdrag parlamentariska nämnden 2021-03-26 
 Reglemente för regionstyrelsen  

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Ordföranden går igenom förslag till justeringar.   

Beslutsgång 
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt föreliggande förslag med 
justeringar.  

Beslutet skickas till 
Regionfullmäktige 
Regionstyrelsen 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Parlamentariska nämnden §§ 16-35 

Tid: 2021-06-10 kl. 09:30-15:15  

Plats: Regionens hus/Digitalt 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 32  
 
Reglemente för länspensionärsrådet 
Diarienummer: RJL 2021/667 

Beslut  
Parlamentariska nämnden föreslår regionfullmäktige  

 Fastställa bilagt reglemente i enlighet med föreslagna justeringar. 

Sammanfattning  
Parlamentariska nämnden har i uppdrag att till kommande mandatperiod ta 
fram förslag till arbetsordningar och reglementen för den politiska 
organisationen.  

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-05-25 
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-04-27 
 Missiv daterat 2021-04-27 
 Protokollsutdrag parlamentariska nämnden 2021-03-26 
 Reglemente för regionstyrelsen  

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Ordföranden går igenom förslag till justeringar.   

Beslutsgång 
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt föreliggande förslag. 

Beslutet skickas till 
Regionfullmäktige 
Regionstyrelsen 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Parlamentariska nämnden §§ 16-35 

Tid: 2021-06-10 kl. 09:30-15:15  

Plats: Regionens hus/Digitalt 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 33  
 
Reglemente för länsrådet för funktionsnedsättningar 
Diarienummer: RJL 2021/668 
 
Beslut 
Parlamentariska nämnden föreslår regionfullmäktige  

 Fastställa bilagt reglemente i enlighet med föreslagna justeringar. 

Sammanfattning  
Parlamentariska nämnden har i uppdrag att till kommande mandatperiod ta 
fram förslag till arbetsordningar och reglementen för den politiska 
organisationen.  

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-05-25 
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2021-04-27 
 Missiv daterat 2021-04-27 
 Protokollsutdrag parlamentariska nämnden 2021-03-26 
 Reglemente för regionstyrelsen  

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Ordföranden går igenom förslag till justeringar.   

Beslutsgång 
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt föreliggande förslag.  

Beslutet skickas till 
Regionfullmäktige 
Regionstyrelsen 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Parlamentariska nämnden §§ 16-35 

Tid: 2021-06-10 kl. 09:30-15:15  

Plats: Regionens hus/Digitalt 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 34  
 
Arvodesregler för förtroendevalda 
Diarienummer: RJL 2021/857 
Parlamentariska nämnden föreslår regionfullmäktige  

 Fastställa bilagda arvodesregler daterade 2021-06-10 i enlighet med 
föreslagna justeringar, enligt gul- och grönmarkeringar i 
dokumentet. 

Sammanfattning  
Parlamentariska nämnden har i uppdrag att till kommande mandatperiod ta 
fram förslag till arvodesregler för den politiska organisationen.  

Beslutsunderlag 
 Arvodesregler för förtroendevalda – mandatperioden 2022-2026 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Ordföranden går igenom förslag till justeringar. 
 
Till dagen sammanträde föreligger yrkanden från följande:  
 
Henrik Dinkel (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets yrkanden, se bilaga. 
Instämmer i Sverigedemokraternas yrkande om koppling till 
riksdagsarvodet.  
 
Martin Nedergaard-Hansen (BA) yrkar bifall till Bevara Akutsjukhusens 
yrkanden, se bilaga. 
 
Samuel Godrén (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas yrkanden, se 
bilaga.  
 
Följande yrkanden ställda under proposition och omröstning: 
 
Grundarvode 
Mats Antonsson (KD) yrkar bifall till föreliggande förslag till grundarvode, 
med instämmande av Inger Gustafsson (L), Anders Gustafsson (M), 
Raymond Pettersson (C) samt ordföranden.  
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PROTOKOLL 
 
 

 

Parlamentariska nämnden §§ 16-35 

Tid: 2021-06-10 kl. 09:30-15:15  

Plats: Regionens hus/Digitalt 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

Martin Nedergaard-Hansen (BA) yrkar bifall med en sänkning om 5 % av 
grundarvodet på nuvarande nivå, i yrkandet instämmer Stig-Göran Hultsbo 
(MP).  
 
Samuel Godrén (SD) och Henrik Dinkel (V) yrkar bifall till att grundarvodet  
sänks till riskdagsnivå.  
 
Ordföranden det föreligger tre yrkanden:  

 Yrkande om föreliggande förslag till grundarvode 
 Yrkande från BA med instämmande av MP om sänkning 5 % 
 Yrkande från SD med instämmande av V om sänkning till 

riksdagsnivå 
 
Nämnden utser föreliggande förslag till huvudförslag.  
Ordföranden ställer yrkande från BA mot SD och finner att nämnden 
bifaller SD:s yrkande med ordförandes utslagsröst. 
 
Ordföranden ställer föreliggande förslag mot SD:s förslag om sänkning till 
riksdagsnivå och finner att nämnden bifaller föreliggande förslag till 
grundarvode.  
 
Reservation Sverigedemokraterna, Bevara Akutsjukhusen samt Miljöpartiet 
till förmån för egna yrkanden eller dem man instämt i.  
 
Frånvaro/närvaroplikt 
Henrik Dinkel (V) vill till protokollet göra följande anteckning – vilket 
bifalles: Närvaroplikt vore en bra lösning i de situationer där partier inte 
längre har inflytande över enskilda politiker. Partierna ska även fortsatt 
ansvara för att politiker närvarar i tillräcklig grad men regionen bör sätta 
en nedre gräns som är högre än 1 sammanträde på en 3-månadersperiod. 

Martin Nedergaard-Hansen yrkar bifall till föreliggande skrivning om 
frånvaro/närvaroplikt.  
 
Nämnden bifaller föreliggande skrivning. 
 
Arvoden/ersättningar 
Samuel Godrén (SD) yrkar bifall till att inga sammanträdesarvoden ska 
betalas ut till de som har 40 % eller mer. I detta ska även sammanträde för 
fullmäktige ingå. 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Parlamentariska nämnden §§ 16-35 

Tid: 2021-06-10 kl. 09:30-15:15  

Plats: Regionens hus/Digitalt 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

I yrkandet instämmer Martin Nedergaard Hansen (BA) samt Henrik Dinkel 
(V).  
 
Ordföranden ställer proposition på föreliggande förslag mot Samuel 
Godréns yrkanden och finner att nämnden bifaller föreliggande förslag.  
 
Reservation Sverigedemokraterna för eget yrkande med instämmande av 
Bevara Akutsjukhusen.  
 
Sammanträdesarvoden  
Nämnden bifaller förslag att halvdag definieras med 3 timmar.  
 
Förmånsbil  
Samuel Godrén (SD) yrkar att regionråd inte åläggs förmånsbil, utan 
erbjuds.  
 
Stig-Göran Hultsbo (MP) yrkar att förmånsbil tas bort och istället erbjuds 
regionråden ett årskort på Länstrafiken. I detta instämmer Henrik Dinkel 
(V). 
 
Martin Nedergaard-Hansen (BA) yrkar på att förmånsbil tas bort.  
 
Ordföranden, Anders Gustafsson (M) samt Mats Antonsson yrkar bifall till 
föreliggande förslag om förmånsbil.  
 
Ordförande ställer proposition på samtliga yrkanden och finner att nämnden 
bifaller föreliggande förslag om förmånsbil.  
 
Reservation Bevara Akutsjukhusen, Sverigedemokraterna, Miljöpartiet och 
Vänsterpartiet till förmån för eget yrkande eller till det man instämt i.  
 
Arvodering av uppdrag – bilaga  
Anders Gustafsson yrkar bifall till föreliggande förslag om 2 % som 
årsarvode till fullmäktiges ledamöter, vilket nämnden instämmer i.  
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PROTOKOLL 
 
 

 

Parlamentariska nämnden §§ 16-35 

Tid: 2021-06-10 kl. 09:30-15:15  

Plats: Regionens hus/Digitalt 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

Nämnden bifaller förslag om 1 % som årsarvode till ordinarie ledamöter för 
styrelsen och nämnderna för folkhälsa och sjukvård, trafik, infrastruktur och 
miljö samt arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet, med 
konsekvensjustering i övriga nämnder där fast arvodering finns för 
ledamöter.  
 
Gruppadministratörer  
Martin Nedergaard-Hansen (BA) yrkar följande: De partier som inte 
erhåller gruppadministratör på 40% erhåller vid bruk av 
gruppadministratör eller motsvarande en ersättning på 20% för detta, om 
de ekonomiska förutsättningarna ger utrymme till det. Dvs att kostnaderna 
för politiken ska minskas med minst lika mycket på andra områden (tex 
grundarvodet, partianslaget, partistödet). 
 
I ovanstående yrkande instämmer Stig-Göran Hultsbo (MP) och Henrik 
Dinkel (V).  
 
På avslag yrkar ordföranden, Mats Antonsson (KD), Inger Gustafsson (L), 
Anders Gustafsson (M) samt Raymond Pettersson (C).  
 
Ordförande ställer proposition på föreliggande förslag mot Martin 
Nedergaard-Hansens (BA) yrkande.  
Nämnden beslutar enligt föreliggande förslag.  
 
Reservation Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Bevara Akutsjukhusen till 
förmån för eget yrkande eller det som man instämt i.  

Beslutsgång 
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt föreliggande förslag med 
bifallna justeringar.  

Beslutet skickas till 
Regionfullmäktige 
Regionstyrelsen 
 
Beslutets antal sidor 
5 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Parlamentariska nämnden §§ 16-35 

Tid: 2021-06-10 kl. 09:30-15:15  

Plats: Regionens hus/Digitalt 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 35  
 
Övrigt 
Ordföranden avslutar sammanträdet kl 15:00 med en hälsning om trevlig 
sommar.  

Beslutets antal sidor 
1
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