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Diarienummer

Parlamentariska nämnden §§ 1-9
Tid:

2019-04-03 kl:10.00-14.50

Plats:

Regionens hus, sal A

Närvarande:

Beslutande:
Thomas Gustafsson (S) Ordf.
Anders Gustafsson (M) vice ordf.
Mats Antonsson (KD)
Raymond Pettersson (C)
Frida Aronsson (BA)
Jakob Olofsgård (L) närvarande §§ 1-5
Eva Lundemo (C) ers. Jakob Olofsgård (L) §§ 6-9
Annica Nordqvist (MP)
Henrik Dinkel (V)
Samuel Godrén (SD)
Ersättare:
Jeanette Söderström (S)
Eva Lundemo (C)
Övriga:
Siw Kullberg, kanslidirektör
Birgitta Bergqvist, teamledare PA
Linda Byman, nämndsekreterare

§1

Välkomsthälsning
Ordföranden hälsar nämndens ledamöter och tjänstemän
välkomna till mandatperiodens första nämndsammanträde med
den parlamentariska nämnden.

§2

Val av protokollsjusterare
Nämnden väljer Raymond Pettersson (C) och Samuel Godrén
(SD) att justera protokollet tillsammans med ordföranden.

§3

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag,.

§4

Presentationsrunda
En presentationsrunda av nämndens ledamöter och tjänstemän
görs.
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§5

2019-04-03 kl:10.00-14.50

Informationsärenden
Kanslidirektören informerar:
• Nämndens uppdrag och ansvarsområde.
• Arbetsordning för styrelse, nämnder, utskott beredningar
och delegationer.
• Reglemente för parlamentariska nämnden.
Ajournering
Sammanträdet ajourneras för lunch kl:12.00 och återupptas
kl.13.00.
Birgitta Bergqvist, handläggare för förtroendevaldas ersättningar,
informerar om:
• Arvodesregler för förtroendevalda, tillämpning och
tolkning och ersättning för resor m m.
• Omställningsstöd och pension för förtroendevalda, OPFKL.
• Genomgång/visning av förtroendemannarutinen Heroma
och förtroendemannaregistret Troman.
• Genomgång/visning av Region Jönköpings läns webbsida
och intranät.
Informationen anmäls och läggs till handlingarna.

§6

Delegationsordning – parlamentariska
nämnden 2019-2022
Diarienummer: RJL 2019/596
Beslut
Parlamentariska nämnden
• Fastställer delegationsordning 2019-2022 vid den
parlamentariska nämnden att gälla från och med
2019-04-03.
Sammanfattning
Enligt 6 kap. 37 § kommunallagen får nämnden uppdra åt
presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare att besluta på
nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.
Samtliga beslut som fattas på delegation ska följa gällande
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författningar och av regionfullmäktige beslutade policys samt
ligga inom budgeterad ram/investeringsplan för berörd
verksamhet.
Beslutsunderlag
•
•

Missiv daterad 2019-03-06
Delegationsordning Parlamentariska nämnden daterad
2019-03-06

Beslutet skickas till
Regionledningskontoret – regiondirektör, kansli
§7

Återremiss - Partianslag överföring mellan
mandatperioder
Diarienummer: RJL 2018/3172
Beslut
Parlamentariska nämnden
• Föreslår att frågan lyfts i respektive partigrupp.
• Inkomna synpunkter behandlas av presidiet och därefter
tas ett förslag till beslut fram gällande partianslag och
överföring mellan mandatperioder.
Sammanfattning
Enligt budgetdirektiven ska anslagsfinansierad verksamhet såsom
partianslag avslutas budgetåret utan att årets resultat förs vidare
till ett resultatsaldo. Parlamentariska nämnden föreslår nu att en
viss del av partianslaget förs över till nästkommande
mandatperiod.
Regionstyrelsen återremitterade 2019-01-29 § 19 förslaget om att
samma regelverk för överföring av partianslag ska gälla även efter
valet 2022 till parlamentariska nämnden för att klargöra hur
överskott respektive underskott av partianslag under denna och
kommande mandatperioden ska hanteras.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2019-01-29
• Protokollsutdrag regionstyrelsens presidium 2019-01-17
• Skrivelse från parlamentariska nämnden 2018-12-03
• Protokollsutdrag parlamentariska nämnden 2018-12-03
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Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Ordföranden föreslår att ledamöterna ges möjlighet att lämna
synpunkter i ärendet och därefter diskutera frågan i sina
partigrupper.
Förslag till beslut för överföring av partianslag tas fram av
presidiet.
Beslutet skickas till
Parlamentariska nämndens presidium
§8

Sammanträdesplan 2019
Diarienummer: RJL 2018/2227
Beslut
Parlamentariska nämnden
• Beslutar att nämnden träffas den 11 september för en
gemensam studieresa.
• Fastställer att sammanträdet den 13 november flyttas till
den 15 november kl. 10.00.
Beslutet skickas till
Parlamentariska nämnden
Regionledningskontoret

§9

Avslutning
Inga övriga frågor har lyfts och ordföranden förklarar
sammanträdet för avslutat kl. 14:50

Vid protokollet

Linda Byman
Justeras
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Thomas Gustafsson
Ordförande

Raymond Pettersson (C) Samuel Godrén (SD)

Protokollet är justerat 20 - - och justeringen är tillkännagiven på
Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag.
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