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§ 51 

RJL2015

/2170 

Reglementen för styrelse och nämnder  
Beslut  

Parlamentariska nämnden beslutar  

 Till regionstyrelsen föreslå att det snarast inrättas en 

nämndorganisation med verksamhets- och budgetansvar för 

nämnderna 

 Att detta behöver utredas ytterligare där olika 

ställningstagande behöver tas kring hur organisationen ska 

se ut ur ett politiskt perspektiv men även ur ett 

verksamhetsperspektiv 

Reservationer  
Moderaterna och Centerpartiet reserverar sig till förmån för egna 

yrkande om beredningsorganisation. 

 

Sammanfattning  

Parlamentariska nämnden har getts möjlighet att inkomma med 

synpunkter på revidering av reglementen för styrelse och nämnder 

som ska genomföras med anledning av revisionens 

granskningsrapport. Nämnden har vid sammanträde 2015-10-16 

diskuterat olika utgångspunkter och scenarier för den politiska 

organisationen, där regionbildningskommitténs underlag varit en 

del i detta.  

 

Föreligger vid dagens sammanträde förslag till reviderade 

reglementen och arbetsordningar för regionstyrelsen, 

parlamentariska nämnden, patientnämnden samt gemensam 

arbetsordning men även förslag till arbetsordning för 

styrelseberedningar, istället för nämnder.  

 

Beslutsunderlag  

 Tjänsteskrivelse daterad 2015-10-23 inklusive bilagor  

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Samtliga partier redovisar sitt ställningstagande enligt följande: 

 Moderaterna – yrkar på beredningar med sammanhållen 

förvaltning och i enlighet med föreliggande förslag  

 Kristdemokraterna – yrkar på nämnder med budget- och 

verksamhetsansvar 
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 Centerpartiet – yrkar på beredningar med sammanhållen 

förvaltning och i enlighet med föreliggande förslag  

  

 Folkpartiet – yrkar på beredningar med sammanhållen 

förvaltning och i enlighet med föreliggande förslag  

 Socialdemokraterna – yrkar på nämnder med budget- och 

verksamhetsansvar 

 Miljöpartiet – yrkar på nämnder med budget- och 

verksamhetsansvar 

 Sverigedemokraterna – yrkar på nämnder med budget- och 

verksamhetsansvar, men med sammanhållen förvaltning i 

enlighet med föreliggande förslag 

 

Vid diskussion lämnas öppningar för en kompromisslösning  

 

Beslutsgång  

Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden mellan 

beredningar och nämnder och finner att parlamentariska nämnden 

beslutar att till regionstyrelsen förorda en nämndorganisation. 

 

Votering begärs och genomförs där följande 7 ledamöter röstar 

(JA) för att förorda en nämndorganisation:  

Hans Toll (S), Marianne Andersson (KD), Desiré Törnqvist (S),  

Kajsa Carlsson (MP), Samuel Godrén (SD), Kristina Nero (V) och  

Tommy Bernevång-Forsberg (KD).  

 

Följande 2 ledamöter röstar (NEJ) för att förorda en 

beredningsorganisation: 

Martin Hytting (M) och Lennart Bogren (C).  

 

Parlamentariska nämnden beslutar att till regionstyrelsen förorda en 

nämndorganisation 

 

Beslutet skickas till  
Regionstyrelsen  
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Vid protokollet 

 Siw Kullberg  

Justeras 

 

Tommy Bernevång Forsberg   Martin Hytting 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Sandqvist 
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§ 54 Beslut per capsulam avseende reglementen och 
arbetsordningar  
Nedanstående beslut har tagits via per capsulam (via e-post) med 

samtliga beslutande ledamöter i parlamentariska nämnden. 

 

Beslut  

Parlamentariska nämnden beslutar 

 Tillstyrka föreslagna reglementen för patientnämnden och 

parlamentariska nämnden samt, 

 Tillstyrka förslag till gemensam arbetsordning för styrelse, 

nämnder, utskott och beredningar. 

Sammanfattning  

Reglementen för patientnämnd och parlamentariska nämnden samt 

gemensam arbetsordning har reviderats med anledning av den 

granskning som revisionen genomfört. Föreligger förslag till 

reglementen. 

  

Beslutsunderlag  

 Tjänsteskrivelse 2015-10-23 inklusive bilagor  

 

Beslutet skickas till  

Regionstyrelsen  

Vid protokollet 

 Siw Kullberg  

Justeras 
 

Tommy Bernevång Forsberg   Martin Hytting 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

Lena Sandqvist 


