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Plats: Regionens hus, sal A  

§ 213 Hantering av beslutade reglementen och 
arbetsordningar med anledning av den nya 
kommunallagen 
Diarienummer: RJL 2017/3031 

 

Beslut  

Regionstyrelsen  föreslår regionfullmäktige  

 Följa de förändringar som ny Kommunallag föreskriver att 

gälla tillsammans med redan beslutade reglementen och 

arbetsordningar för fullmäktige, nämnder och styrelse, tills 

beslut tagits om nya reglementen och arbetsordningar 

inför ny mandatperiod. 

 

Sammanfattning  

Ny Kommunallag träder ikraft 2018-01-01 och innebär 

förändringar som påverkar beslutade reglementen och 

arbetsordningar för den politiska organisationen. Lagen innebär 

även praktiska förändringar med införande av digital anslagstavla 

och en förstärkt serviceskyldighet till medborgarna samt 

möjlighet att närvara i fullmäktiges sammanträden på distans.  

Parlamentariska nämnden har berett ärendet. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag från parlamentariska nämnden  

2017-11-09 

 Tjänsteskrivelse daterad 2017-10-10 

 

Beslutet skickas till  

Regionfullmäktige 

Vid protokollet 

Siw Kullberg 
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Justeras 

 

Maria Frisk  Sibylla Jämting  

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Strand 
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Parlamentariska nämnden §§ 46-52
Tid: 2017-11-09  kl.14.00-16.20

Plats: Regionens hus, sal A

§49 Hantering av beslutade reglementen och 
arbetsordningar med anledning av den nya 
kommunallagen
Diarienummer: RJL 2017/3031

Beslut 
Parlamentariska nämnden föreslår regionfullmäktige 

 Följa de förändringar som ny Kommunallag föreskriver att 
gälla tillsammans med redan beslutade reglementen och 
arbetsordningar för fullmäktige, nämnder och styrelse, tills 
beslut tagits om nya reglementen och arbetsordningar 
inför ny mandatperiod.

Sammanfattning 
Ny Kommunallag träder ikraft 2018-01-01 och innebär 
förändringar som påverkar beslutade reglementen och 
arbetsordningar för den politiska organisationen. Lagen innebär 
även praktiska förändringar med införande av digital anslagstavla 
och en förstärkt serviceskyldighet till medborgarna samt 
möjlighet att närvara i fullmäktiges sammanträden på distans. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2017-10-10

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Thomas Gustavsson (S) och Samuel Godrén (SD) yrkar bifall till 
förslaget.

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen

Vid protokollet

Linda Byman



PROTOKOLL
UTDRAG

Parlamentariska nämnden §§ 46-52
Tid: 2017-11-09  kl.14.00-16.20

Justeras

Tommy Bernevång-Forsberg 
ordförande

Roland Björsne (MP)

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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Parlamentariska nämnden 

Ny Kommunallag – hantering av beslutade 
reglementen och arbetsordningar 

Förslag till beslut
Parlamentariska nämnden föreslår regionfullmäktige 

 Följa de förändringar som ny Kommunallag föreskriver att gälla 
tillsammans med redan beslutade reglementen och arbetsordningar för 
fullmäktige, nämnder och styrelse, tills beslut tagits om nya reglementen 
och arbetsordningar inför ny mandatperiod.

Sammanfattning
Ny Kommunallag träder ikraft 2018-01-01 och innebär förändringar som påverkar 
beslutade reglementen och arbetsordningar för den politiska organisationen. 
Lagen innebär även praktiska förändringar med införande av digital anslagstavla 
och en förstärkt serviceskyldighet till medborgarna samt möjlighet att närvara i 
fullmäktiges sammanträden på distans. 

Information i ärendet 
Den nya Kommunallagen innebär huvudsakligen förändringar inom följande 
områden:

 Styrning och ledning – Möjligheter att stärka styrelsens ställning samt 
instruktion för ledande tjänsteman/direktör

 Förtroendevaldas villkor – Villkor för hel- och deltidsarvoderade 
förtroendevalda vid föräldraledighet, sjukdom samt när uppdrag som 
förtroendevald upphör

 Formalia – Förenklade rutiner för ett delegerat beslutsfattande, snävare 
utrymme att verkställa överklagade beslut

 Digitalisering – anslagstavlan med innehåll och serviceskyldighet, samt 
även möjlighet som förtroendevald att närvara på distans genom ljud- och 
bildöverföring i realtid

 Fullmäktigepresidiets hantering av revisorernas budget med hantering av 
ansvarsfrihet och bokslut i fullmäktige

 Förändrad struktur och modernisering av språkbruk

Parlamentariska nämnden har under hösten 2017 påbörjat en översyn av 
reglementen och arbetsordningar inför ny mandatperiod och avser att under 2018 
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ta beslut kring uppdaterade och reviderade reglementen och arbetsordningar för 
den politiska organisationen. 

Förslaget är därför att Region Jönköpings län följer de förändringar som ny 
Kommunallag föreskriver att gälla tillsammans med redan beslutade reglementen 
och arbetsordningar för fullmäktige, nämnder och styrelse, tills beslut tagits om 
nya reglementen och arbetsordningar inför ny mandatperiod. 

Digital anslagstavla kommer att vara klar till 2018-01-01. Anslagstavlan kommer 
att finnas på webben och tillgänglig via skärm i entrén till Regionens hus.

REGIONLEDNINGSKONTORET 

Agneta Jansmyr Siw Kullberg
Regiondirektör Kanslidirektör 




