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Parlamentariska nämnden §§ 20-22 

Tid: 2022-12-13 kl. 15:00-15:50  

Plats: Digitalt 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

Närvarande 
Beslutande Thomas Gustafsson (S) Ordf. 

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

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

 
 

Justering 
 
 

Sekreterare 

 
 
 

Ordförande 

Linda Byman 
 
 
 

Justerare 

Thomas Gustafsson (S) 
 
 
 

      Raymond Pettersson (C) 
 
Protokollet är justerat 2022-     -     och justeringen är tillkännagiven på Region 
Jönköpings läns anslagstavla samma dag. 
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Tid: 2022-12-13 kl. 15:00  

Plats: Digitalt 
  

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

 

§ 20  
 
Val av protokollsjusterare 
 
Nämndens ledamöter hälsas välkomna till dagens sammanträde som sker 
digitalt via plattformen Zoom. 
 
Att justera protokollet jämte ordföranden utses Raymon Pettersson (C). 

Beslutets antal sidor 
1 
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Justerare, signatur 

 

 

§ 21  
 
Fastställande av dagordning 
 
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag. 

Beslutets antal sidor 
1 
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§ 22  
 
Adjungering / insynsplatser mandatperiod 2023-2026 

Beslut  
Parlamentariska nämnden  

1. Rekommenderar regionstyrelsen att adjungera regionråd till 
styrelsen enligt samma princip som år 2019-2022.  

2. Rekommenderar nämnderna FS, TIM och ANA att ledamot för 
Vänsterpartiet ges möjlighet att delta vid nämnderna via adjungering 
tills dess en vidare utredning gjorts. 

3. Regionledningskontoret ges i uppdrag att ta fram en fördjupad 
utredning, analys och kostnadsbild om att införa adjungering, 
alternativt insynsplatser i nämnderna under mandatperioden 2023-
2026. 

Reservationer 
Liberalerna reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

Sammanfattning  
Vid nämndsammanträdet den 25 november gavs regionledningskontoret i 
uppdrag att utreda förslag om insynsplatser i styrelse och nämnder inför 
kommande mandatperiod. 
 
Två förslag presenteras  

• Adjungering – vilket innebär närvaro- och yttranderätt, ingen 
beslutsrätt, ej rätt att få sin mening antecknad i protokollet, ingen 
arvodering. 

• Insynsplatser – vilket innebär närvaro- och yttranderätt, ingen 
beslutsrätt, ej rätt att få sin mening antecknad i protokollet? 
arvodering om regionfullmäktige tar beslut om sådan. 

Beslutsunderlag 
• Bildpresentation – partier som ej erhållit plats i styrelse/nämnd 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Samtliga ledamöter ges möjlighet att komma med inspel och synpunkter 
gällande adjungering av regionråd till regionstyrelsen. 
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Samtliga partier är positiva till att fortsätta enligt nuvarande princip om att 
adjungera regionråd till regionstyrelsen. 
 
Därefter diskuteras möjlighet till insynsplats alternativt adjungering till 
nämnderna folkhälsa och sjukvård – FS, nämnd för trafik infrastruktur och 
miljö – TIM samt nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet – 
ANA. 
 
Ordföranden Thomas Gustafsson (S) föreslår att frågan skickas till den 
parlamentariska nämnden för fördjupad utredning, analys och kostnadsbild. 
 
Mats Antonsson (KD) yrkar bifall till ordförandens förslag. 
 
Frida Aronsson (BA) yrkar att det bör vara möjligt att adjungera in 
ledamöter till nämnderna till dess att en utredning gjorts och nytt beslut 
fattats av parlamentariska nämnden. 
 
Magnus Thelin (L) yrkar bifall till förslaget om adjungering till nämnderna, 
samt yrkar avslag på att frågan ska utredas vidare i den parlamentariska 
nämnden. 
 
Mats Antonsson (KD) yrkar avslag på Frida Aronssons förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att nämnderna FS, TIM och ANA ges möjlighet att 
adjungera in Vänsterpartiet tills utredning fastlagts i den parlamentariska 
nämnden. 
 
Votering begärs.  
 
JA - för adjungering av Vänsterpartiet till nämnderna FS, TIM och ANA till 
dess en vidare utredning gjorts, röstar följande ledamöter:  
Samuel Godrén (SD), Lena Danås (V) Raymond Pettersson (C), Frida 
Aronsson (BA), Magnus Thelin (L), Anders Gustafsson (M) och Thomas 
Gustafsson (S). 
 
NEJ - för att inte adjungera in Vänsterpartiet i nämnderna röstar följande 
ledamöter: Mats Antonsson (KD) och Per Högberg (KD). 
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Omröstningsresultat: 
Nämnden har alltså med 7-JA röster, mot 2-NEJ röster bifallit förslaget om 
att nämnderna FS, TIM och ANA ges möjlighet att adjungera in 
Vänsterpartiet till dess en vidare utredning gjorts. 

Beslutsgång 
Därefter ställer ordföranden Liberalernas förslag under proposition om att 
ingen ytterligare utredning om adjungering/insynsplatser behöver göras, mot 
förslaget om en vidare utredning. 
 
Votering begärs.  
 
JA – för att göra en fördjupad utredning, analys och kostnadsbild av att 
införa adjungering/insynsplatser i nämnderna, röstar följande ledamöter:  
Samuel Godrén (SD), Lena Danås (V), Mats Antonsson (KD), Raymond 
Pettersson (C), Frida Aronsson (BA), Per Högberg (KD), Anders 
Gustafsson (M) och Thomas Gustafsson (S). 
 
NEJ - för att inte göra någon utredning röstar följande ledamot:  
Magnus Thelin (L). 
 
Omröstningsresultat: 
Nämnden har alltså med 8-JA röster, mot 1-NEJ röst bifallit förslaget om att 
ge regionledningskontoret i uppdrag om att ta fram en fördjupad utredning, 
analys, och kostnadsbild om att införa adjungering/insynsplatser i 
nämnderna. 

Beslutet skickas till 
Regionledningskontoret 
Gruppledare 

Beslutets antal sidor 
3 
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