
 

PROTOKOLL 
 
 

 

Parlamentariska nämnden §§ 8-15 

Tid: 2021-03-26 kl. Kl 09:30-15:15  

Plats: Regionens hus, sal A för ordförande – digitalt för övriga ledamöter  
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

Innehållsförteckning Diarienr Sida 
 

 
§ 8 Öppnande och upprop  4 
§ 9 Val av protokollsjusterare  5 
§ 10 Fastställande av dagordning  6 
§ 11 Anmälningsärenden  7 
§ 12 Aktuell information  8 
§ 13 Arbetsordningar och reglementen  9 - 10 
§ 14 Arvodesregler  11 - 12 
§ 15 Övrigt  13 

  
 
 
  

1



 

PROTOKOLL 
 
 

 

Parlamentariska nämnden §§ 8-15 

Tid: 2021-03-26 kl. Kl 09:30-15:15  

Plats: Regionens hus, sal A för ordförande – digitalt för övriga ledamöter  
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

Närvarande 
Beslutande Thomas Gustafsson (S), ordförande  

Anders Gustafsson (M), vice ordförande 
Mats Antonsson (KD) 
Raymond Pettersson (C) 

 
 
 
 
 
 
Ersättare             

Martin Nedergaard-Hansen (BA), ersätter Frida Aronsson, §§8-14, del av denna 
Magnus Thelin (L) 
Stig-Göran Hultsbo (MP) 
Henrik Dinkel (V), §§8-14, del av denna 
Samuel Godrén (SD)  
 
Jeanette Söderström (S) 
Ann-Katrin Löfstedt (M) 
Per Högberg (KD) 
Eva Lundemo (C), §§8-14, del av denna 
Inger Gustafsson (L) 
 

Övriga Siw Kullberg, kanslidirektör  
Birgitta Bergqvist, HR-strateg  

 

Justering 
 
 

Sekreterare 

 
 
 

Ordförande 

Siw Kullberg  
 
 
 

Justerare 

Thomas Gustafsson 
 
 
 

 Henrik Dinkel  
 
 
 

 Raymond Pettersson   
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PROTOKOLL 
 
 

 

Parlamentariska nämnden §§ 8-15 

Tid: 2021-03-26 kl. Kl 09:30-15:15  

Plats: Regionens hus, sal A för ordförande – digitalt för övriga ledamöter  
 

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 §§ 8-15 

Tid: 2021-03-26 kl. 09:30  

Plats: Lokal och dylikt 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 8  
 
Öppnande och upprop 
Ordföranden förklarar sammanträdet för öppnat och upprop förrättas.  

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Parlamentariska nämnden §§ 8-15 

Tid: 2021-03-26 kl. 09:30  

Plats: Lokal och dylikt 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 9  
 
Val av protokollsjusterare 
För att tillsammans med ordföranden justera protokollet väljs  
Henrik Dinkel (V) och Raymond Pettersson (C). 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Parlamentariska nämnden §§ 8-15 

Tid: 2021-03-26 kl. 09:30  

Plats: Lokal och dylikt 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 10  
 
Fastställande av dagordning 
Dagordning fastställs i enlighet med utskickat förslag.  

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Parlamentariska nämnden §§ 8-15 

Tid: 2021-03-26 kl. 09:30  

Plats: Lokal och dylikt 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 11  
 
Anmälningsärenden 
Till dagens sammanträde finns inga anmälningsärenden.  

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Parlamentariska nämnden §§ 8-15 

Tid: 2021-03-26 kl. 09:30  

Plats: Lokal och dylikt 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 12  
 
Aktuell information 
Kanslidirektör informerar om nytt lagförslag som träder ikraft  
1 juli 2022 avseende visselblåsarfunktion. Arbete pågår med att  
ta fram förslag kring hur detta ska hanteras.  

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Parlamentariska nämnden §§ 8-15 

Tid: 2021-03-26 kl. 09:30  

Plats: Lokal och dylikt 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 13  
 
Arbetsordningar och reglementen 
Diarienummer:  
Arbetsordning för regionfullmäktige: RJL 2021/568 
Arbetsordning för styrelse, nämnder, utskott, beredningar och delegationer: 
RJL 2021/570 
Reglemente för regionstyrelsen: RJL 2021/571 
Reglemente för regionstyrelsens arbetsutskott – RSAU: RJL 2021/572 
Reglemente för regionstyrelsens personaldelegation: RJL 2021/573 
Reglemente för regionstyrelsens upphandlingsdelegation: RJL 2021/574 
Reglemente för länspensionärsrådet: RJL 2021/xxxx 
Reglemente för länsrådet för funktionsnedsättningar: RJL 2021/xxxx 
Reglemente för nämnden för folkhälsa och sjukvård: RJL 2021/576 
Reglemente för nämnden för trafik, infrastruktur och miljö: RJL 2021/577 
Reglemente för nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet: 
RJL 2021/579 
Reglemente för parlamentariska nämnden: RJL 2021/580 
Reglemente för patientnämnden: RJL 2021/581 
Reglemente för revisorerna: RJL 2021/582 

Beslut  
Parlamentariska nämnden föreslår regionfullmäktige  

 Fastställa bilagda arbetsordningar och reglementen i enlighet med 
föreslagna justeringar samt, 

 Fastställa tillägg om initiativärenden i arbetsordning för styrelse och 
nämnder i enlighet med bilagt förslag.  

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 för styrelse och nämnder avseende initiativärenden, 
se bilagt förslag.  
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PROTOKOLL 
 
 

 

Parlamentariska nämnden §§ 8-15 

Tid: 2021-03-26 kl. 09:30  

Plats: Lokal och dylikt 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

Beslutsunderlag 
 Rubricerade arbetsordningar och reglementen  
 Förslag initiativärenden 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Bifall till bilagda förslag till arbetsordningar, reglementen och förslag till 
initiativärenden yrkar:  
Anders Gustafsson för Moderaterna, Mats Antonsson för 
Kristdemokraterna, Raymond Pettersson för Centerpartiet, Magnus Thelin 
för Liberalerna, Stig-Göran Hultsbo för Miljöpartiet, Henrik Dinkel för 
Vänsterpartiet, Samuel Godrén för Sverigedemokraterna, samt ordföranden 
för Socialdemokraterna.  
 
Martin Nedergaard-Hansen yrkar bifall för Bevara Akutsjukhusen men vill 
till protokollet göra följande anteckning, som godkänns av ordföranden, 
lydande: BA ställer sig bakom ovanstående förslag men önskar betona att 
en ”handbok” kring hur våra olika demokratiska verktyg bör användas 
skall tas fram till nästa mandatperiod. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att samtliga partier enhälligt ställt sig bakom bilagt 
förslag till arbetsordningar och reglementen samt förslag till initiativärende.  

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen  
Regionledningskontoret – kansli  

Beslutets antal sidor 
2
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PROTOKOLL 
 
 

 

Parlamentariska nämnden §§ 8-15 

Tid: 2021-03-26 kl. 09:30  

Plats: Lokal och dylikt 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 14  
 
Arvodesregler 
Diarienummer: RJL 2021/xxxx 

Beslut  
Parlamentariska nämnden  

 Ger nämndens presidium i uppdrag att till kommande sammanträde 
ta fram ett förslag till arvodesregler med utgångspunkt från dagens 
diskussion och de yrkanden som lagts fram vid sammanträdet.  

 Beslut i ärendet vid kommande sammanträde med nämnden. 

Sammanfattning  
Parlamentariska nämnden har i uppdrag att ta fram ett förslag till 
arvodesregler för förtroendevalda inför kommande mandatperiod.  
Vid dagens sammanträde genomgång av befintliga arvodesregler och 
diskussion.  

Beslutsunderlag 
 Föreliggande arvodesregler  

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Följande partier har lämnat in skriftliga yrkanden som biläggs:  

 Bevara Akutsjukhusen  
 Vänsterpartiet 
 Sverigedemokraterna 
 Kristdemokraterna  

 
Under diskussionen lämnas även följande yrkanden:  
Stig-Göran Hultsbo yrkar för Miljöpartiet på att deltidsregionråd ska ges 
möjlighet till att få gruppadministratör på 24 % av grundarvodet.  
 
Martin Nedergaard-Hansen föreslår ett förtydligande av hanteringen av 
partianslag till gruppadministratör.  
 
Raymond Pettersson yrkar för Centerpartiet att fastarvode till ledamöter i 
nämnder och styrelser, liknande den arvodering som finns för fullmäktiges 
ledamöter, med 2 % av grundarvodet. I detta yrkande instämmer Martin 
Nedergaard-Hansen (BA).  
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PROTOKOLL 
 
 

 

Parlamentariska nämnden §§ 8-15 

Tid: 2021-03-26 kl. 09:30  

Plats: Lokal och dylikt 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 
Mats Antonsson yrkar för Kristdemokraterna om en översyn av förlorad 
arbetsinkomst, lämnar åt presidiet att ta fram en reviderad modell för detta.  
I detta yrkande instämmer Raymond Pettersson (C), Martin Nedergaard-
Hansen (BA), Stig-Göran Hultsbo (MP) samt ordföranden.  
 
Vid diskussionen lyfts även den skrivning i arvodesreglerna som finns 
avseende förmånsbil.  

Beslutsgång 
Ordföranden finner att nämndens presidium utifrån dagens diskussion tar 
fram ett förslag till arvodesregler för behandling vid kommande 
sammanträde.  

Beslutet skickas till 
Parlamentariska nämndens presidium  
Regionledningskontoret – kansli  

Beslutets antal sidor 
2
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PROTOKOLL 
 
 

 

Parlamentariska nämnden §§ 8-15 

Tid: 2021-03-26 kl. 09:30  

Plats: Lokal och dylikt 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 15  
 
Övrigt 
Ordföranden informerar om att nästa sammanträde med nämnden är  
den 10 juni men att det kan bli aktuellt med ett extra sammanträde.  
Återkommer i så fall med förslag till tid för detta.  

Beslutet skickas till 
Parlamentariska nämndens presidium 
Regionledningskontoret – kansli  

Beslutets antal sidor 
1
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