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PROTOKOLL 
 
 

 

Parlamentariska nämnden §§ 9-19 

Tid: 2022-11-25 kl. 13:00-15:00  

Plats: Regionens hus sal C 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

Närvarande 
Beslutande Thomas Gustafsson (S) Ordf. deltar digitalt 

Anders Gustafsson (M) vice ordf. 
Mats Antonsson (KD) deltar digitalt 
Raymond Pettersson (C) 
Frida Aronsson (BA) 
Magnus Thelin (L) 
Erik Hugander (MP) deltar digitalt 
Kim Strand (V) ersätts av Lena Danås (V) 
Samuel Godrén (SD) 
 

Ersättare Jeanette Söderström (S) deltar digitalt 
Per Högberg (KD) 
 

Övriga Siw Kullberg, kanslidirektör  
Birgitta Bergqvist, HR-strateg 
Linda Byman, nämndsekreterare 

Justering 
 
 

Sekreterare 

 
 
 

Ordförande 

Linda Byman  
 
 
 

Justerare 

Thomas Gustafsson (S) 
 
 
 

 Raymond Pettersson (C) 
 
 
 

 Samuel Godrén (SD)  
 

Protokollet är justerat 2022-     -     och justeringen är tillkännagiven på Region 
Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Parlamentariska nämnden §§ 9-19 

Tid: 2022-11-25 kl. 13:00  

Plats: Regionens hus sal C 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 9  
 
Öppnande och val av protokollsjusterare 
 
Nämndens ledamöter hälsas välkomna till dagens sammanträde. 
 
Att justera protokollet jämte ordföranden utses Raymond Pettersson (C)  
och Samuel Godrén (SD). 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Parlamentariska nämnden §§ 9-19 

Tid: 2022-11-25 kl. 13:00  

Plats: Regionens hus sal C 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 10  
 
Fastställande av dagordning 
 
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag. 
 
Lena Danås (V) lyfter en fråga som tas upp under punkten övrigt.  
Insynsplatser för de partier som inte har plats i styrelse och nämnder. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Parlamentariska nämnden §§ 9-19 

Tid: 2022-11-25 kl. 13:00  

Plats: Regionens hus sal C 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 11  
 
Aktuell information 
 
Kanslidirektör Siw Kullberg informerar: 

• Regionfullmäktige den 6 december kommer att behandla bland annat 
budget 2023 samt val inför kommande mandatperiod. 

• Utbildning för förtroendevalda 17-18 januari i Rosensalen. 
Utbildningen kommer att filmas och kompletteras med E-utbildning. 

• Handbok för ledamöter och ersättare i regionfullmäktige, 
regionstyrelse och nämnder har tagits fram. 

• Regionens hus kommer att genomgå ytterligare renoveringar. 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Parlamentariska nämnden §§ 9-19 

Tid: 2022-11-25 kl. 13:00  

Plats: Regionens hus sal C 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 12  
 
Arvode 2023- Beslut om grundbelopp 
Diarienummer: RJL 2022/2779 

Beslut  
Parlamentariska nämnden 

• fastställer grundbeloppet för 2023 till 82 000 kr, där dagarvode för 
sammanträde heldag (> 3 tim) uppgår till 1025 kr, sammanträde 
halvdag (< 3 tim) uppgår till 515 kr och kurs, konferens, studiebesök 
och övriga sammanträden till 515 kr. 

Reservationer 
Vänsterpartiet reserverar sig till förmån för egna yrkanden. 

Sammanfattning  
Grundbelopp för 2023 föreslås till 82 000 kronor vilket innebär en 
uppräkning på 2,2% baserat på snittlöneökning. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag presidiet 2022-11-10 
• Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-28 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Lena Danås (V) yrkar om att ingen uppräkning sker på grundbeloppet samt 
yrkar vidare att en utredning görs för att se hur en sänkning av 
grundbeloppet kan se ut. 
 
Erik Hugander (MP) yrkar bifall till vänsterpartiets yrkanden. 
 
Mats Antonsson (KD), Anders Gustafsson (M) och Magnus Thelin (L) yrkar 
bifall till föreliggande förslag, samt yrkar avslag på Vänsterpartiets 
yrkanden. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer Vänsterpartiets förslag, om att ingen uppräkning bör 
sker på grundbeloppet under proposition, bifall mot avslag, och finner att 
yrkandet avslås. 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Parlamentariska nämnden §§ 9-19 

Tid: 2022-11-25 kl. 13:00  

Plats: Regionens hus sal C 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

Votering begärs där föreliggande förslag (JA) ställs mot Vänsterpartiets 
förslag (NEJ). 
 
JA - röstar följande ledamöter:  
Samuel Godrén (SD), Mats Antonsson (KD), Raymond Pettersson (C), 
Frida Aronsson (BA), Magnus Thelin (L), Anders Gustafsson (M) och 
Thomas Gustafsson (S). 
 
NEJ - röstar följande ledamöter: Lena Danås (V) och Erik Hugander (MP). 
 
Omröstningsresultat: 
Nämnden har alltså med 7-JA röster, mot 2-NEJ röster bifallit föreliggande 
förslag om att fastställa grundbeloppet för 2023 till 82 000 kr. 
 
Därefter ställer ordföranden Vänsterpartiets förslag, om att göra en 
utredning om att sänka grundbeloppet under proposition, bifall mot avslag, 
och finner att förslaget avslås. 
 
Votering begärs där föreliggande förslag (JA) ställs mot Vänsterpartiets 
förslag (NEJ). 
 
JA -  röstar följande ledamöter:  
Samuel Godrén (SD), Mats Antonsson (KD), Raymond Pettersson (C), 
Frida Aronsson (BA), Magnus Thelin (L), Anders Gustafsson (M) och 
Thomas Gustafsson (S). 
 
NEJ - röstar följande ledamöter: Lena Danås (V) och Erik Hugander (MP). 
 
Omröstningsresultat: 
Nämnden har alltså med 7-JA röster, mot 2-NEJ röster avslagit 
Vänsterpartiets förslag om att göra en utredning om sänkning av 
grundbeloppet 

Beslutet skickas till 
Förtroendevalda i Region Jönköpings län 
Regionledningskontoret – HR, Kansli, Ekonomi 

Beslutets antal sidor 
2 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Parlamentariska nämnden §§ 9-19 

Tid: 2022-11-25 kl. 13:00  

Plats: Regionens hus sal C 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 13  
 
Politiska sekreterare Region Jönköpings län 
Diarienummer: RJL 2022/2940 

Beslut  
Parlamentariska nämnden föreslår regionfullmäktige 

1. Att de fyra politiska gruppadministratörerna görs till politiska 
sekreterare. 

2. Ett reglemente tas fram som reglerar förutsättningarna för politiska 
sekreterare och för partiernas möjligheter till att anställa politiska 
sekreterare.  

Reservationer 
Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

Sammanfattning  
Parlamentariska nämnden ser ett behov för partierna att ha politiska 
gruppadministratörer för mandatperioden 2023-2026, vilket också 
regionfullmäktige har ställt sig bakom i beslut om arvodesregler, se ärende 
2021/857. Parlamentariska nämnden framhåller att Region Jönköpings län 
måste förhålla sig till gällande lagstiftning och regler på arbetsmarknaden 
och föreslår att de fyra politiska gruppadministratörerna görs om till fyra 
politiska sekreterare. 

Beslutsunderlag 
• Skrivelse 2022-11-25 
• Förslag till reglemente för politiska sekreterare 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Samuel Godrén (SD) överlämnar följande yrkande:  
Sverigedemokraterna är positivt inställda till att inrätta systemet med 
politiska sekreterare. Vi anser dock att förändringen bör vara ett 
nollsummespel för att inte skapa nya kostnader för regionen. Vi yrkar 
därför att grundersättningen fastställs till 26 900 kr istället för 32 000 kr. 
Detta kan de enskilda partierna sedan komplettera till den lönenivå som 
anses rimlig utifrån ansvar/arbetsbelastning. 
 
Ordföranden Thomas Gustafsson (S) yrkar avslag på Sverigedemokraternas 
yrkande. 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Parlamentariska nämnden §§ 9-19 

Tid: 2022-11-25 kl. 13:00  

Plats: Regionens hus sal C 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 
Mats Antonsson (KD), Erik Hugander (MP), Raymond Pettersson (C), 
Anders Gustafsson (M) och Lena Danås (V) yrkar bifall till föreliggande 
förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer Sverigedemokraternas ändringsyrkande under 
proposition, bifall mot avslag, och finner att nämnden beslutar avslå 
ändringsyrkandet. 
 
Slutligen finner ordföranden föreliggande förslag antaget om att införa 
Politiska sekreterare i Region Jönköpings län. 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Beslutets antal sidor 
2 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Parlamentariska nämnden §§ 9-19 

Tid: 2022-11-25 kl. 13:00  

Plats: Regionens hus sal C 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 14  
 
Reglemente för Politiska sekreterare 
Diarienummer: RJL 2022/2958 

Beslut  
Parlamentariska nämnden föreslår regionfullmäktige  

• Fastställa reglemente för politiska sekreterare i Region Jönköpings 
län, med följande tillägg: 
-  Reglementet ska följa de allmänna bestämmelserna i tillämpliga 
delar för Region Jönköpings län. 
- Tillägg i texten under rubriken anställning av ytterligare politiska 
sekreterare: Parti som önskar anställa politiska sekreterare utöver 
ovan svarar för den fulla finansieringen och tillkommande kostnader 
via partianslaget. 
- Tolkningar av reglementet utförs av parlamentariska nämnden.  

Sammanfattning  
Kommuner och regioner får anställa politiska sekreterare att biträda de 
förtroendevalda i det politiska arbetet (4 kap. 33§§ KL).  
Region Jönköpings län har till dags dato haft politiska gruppadministratörer 
men anställningsformen är enligt LAS (lagen om anställningsskydd) ej en 
tillåten tidsbegränsad anställning och de är ej heller förtroendevalda varför 
nu en ändring behöver göras till politiska sekreterare där anställningsformen 
regleras i Kommunallagen. 

Beslutsunderlag 
• Missiv daterad 2022-11-25 
• Förslag till reglemente för politiska sekreterare i Region Jönköpings 

län  

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
 
Magnus Thelin (L) överlämnar följande tilläggsyrkande: Vad som inte 
framgår av detta reglemente skall följa de allmänna bestämmelserna i 
tillämpliga delar för Region Jönköpings län. 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Parlamentariska nämnden §§ 9-19 

Tid: 2022-11-25 kl. 13:00  

Plats: Regionens hus sal C 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 
Ordföranden Thomas Gustafsson (S) föreslår att ett tillägg görs i texten 
under rubriken anställning av ytterligare politiska sekreterare: 
Parti som önskar anställa politiska sekreterare utöver ovan svarar för den 
fulla finansieringen och tillkommande kostnader via partianslaget.  
 
Mats Antonsson (KD) yrkar bifall till föreliggande förslag samt föreslår 
följande förtydligande:  
Vid behov av ytterligare tolkningar av detta reglemente genomförs detta av 
parlamentariska nämnden. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att parlamentariska nämnden föreslår regionfullmäktige 
fastställa reglementet för politiska sekreterare med ovanstående tillägg och 
förtydliganden. 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Beslutets antal sidor 
2 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Parlamentariska nämnden §§ 9-19 

Tid: 2022-11-25 kl. 13:00  

Plats: Regionens hus sal C 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 15  
 
Omställningsstöd för förtroendevald 
Diarienummer: RJL 2022/2941 

Beslut  
Parlamentariska nämnden 

• Godkänner omställningsstöd för Jon Hammarin-Heinpalu. 

Sammanfattning  
Regionråd Jon Hammarin-Heinpalu (MP) har inkommit meden begäran om 
omställningsstöd enligt bestämmelser om omställningsstöd för 
förtroendevalda. 

Beslutsunderlag 
• Ansökan omställningsåtgärder OPF-KL daterad 2022-11-04 

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret - HR 
Jon Hammarin Heinpalu 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Parlamentariska nämnden §§ 9-19 

Tid: 2022-11-25 kl. 13:00  

Plats: Regionens hus sal C 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 16  
 
Omställningsstöd för förtroendevald 
Diarienummer: RJL 2022/2943 

Beslut  
Parlamentariska nämnden 

• Godkänner omställningsstöd för Dan Sylvebo. 

Sammanfattning  
Regionråd Dan Sylvebo (-) har inkommit meden begäran om 
omställningsstöd enligt bestämmelser om omställningsstöd för 
förtroendevalda. 

Beslutsunderlag 
• Ansökan daterad 2022-11-01 

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret - HR 
Dan Sylvebo 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Parlamentariska nämnden §§ 9-19 

Tid: 2022-11-25 kl. 13:00  

Plats: Regionens hus sal C 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 17  
 
Omställningsstöd för förtroendevald 
Diarienummer: RJL 2022/2942 

Beslut  
Parlamentariska nämnden 

• Godkänner omställningsstöd för Malin Wengholm. 

Sammanfattning  
Regionråd Malin Wengholm (M) har inkommit meden begäran om 
omställningsstöd enligt bestämmelser om omställningsstöd för 
förtroendevalda. 

Beslutsunderlag 
• Ansökan om omställningsåtgärder OPF-KL daterad 2022-11-23 

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret – HR 
Malin Wengholm 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Parlamentariska nämnden §§ 9-19 

Tid: 2022-11-25 kl. 13:00  

Plats: Regionens hus sal C 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 18  
 
Övrig fråga - Insynsplatser 

Beslut  
Parlamentariska nämnden  

1. Ger regionledningskontoret i uppdrag att utreda förslag om 
insynsplatser i styrelse och nämnder. 

2. Parlamentariska nämnden breder frågan vid ett extrainsatt digitalt 
sammanträde, den 13 december kl 15.00. 

Sammanfattning  
Vänsterpartiet har lyft en övrig fråga kring insynsplatser för de partier som 
inte får plats i styrelse och nämnder. 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Lena Danås (V) yrkar om att införa insynsplatser med yttranderätt i styrelse 
och nämnder samt att arvode utgår. 
 
Mats Antonsson (KD) yrkar att frågan utreds och bereds av den 
parlamentariska nämnden. Förslaget bifalls av nämnden. 
 
Magnus Thelin (L) yrkar avslag på Vänsterpartiets yrkande gällande 
yttranderätt och arvode, och lämnar följande medskick: 
Utredningen ska kolla på alternativa sätt att öka transparensen i nämnder 
och styrelse så som delvis öppna möten. 

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret 

Beslutets antal sidor 
1 
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PROTOKOLL 
 
 

 

Parlamentariska nämnden §§ 9-19 

Tid: 2022-11-25 kl. 13:00  

Plats: Regionens hus sal C 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 19  
 
Avslutning 
 
Vice ordföranden Anders Gustafsson (M) tackar ordföranden för gott 
ledarskap under den gångna mandatperioden. 
 
Sammanträdet förklaras för avslutat kl 15.00. 

Beslutets antal sidor 
1 
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