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Diarienummer

Parlamentariska nämnden §§ 24-31
Tid:

2019-11-15 kl. 10:00-11:20

Plats:

Regionens hus, Sal G

Närvarande:

Beslutande:
Thomas Gustafsson (S) Ordf.
Anders Gustafsson (M) vice ordf.
Mats Antonsson (KD)
Eva Lundemo (C) ers. Raymond Pettersson (C)
Frida Aronsson (BA)
Jeanette Söderström (S) ers. Jakob Olofsgård (L)
Annica Nordqvist (MP)
Henrik Dinkel (V)
Övriga:
Maria Lundblom Bäckström, regionrevisor § 30
Nenus Jidah, revisionschef § 30
Mia Suntila, adm. samordnare regionrevisionen
§ 30
Birgitta Bergqvist, teamledare PA §§ 24-29
Siw Kullberg, kanslidirektör
Nathalie Bijelic Eriksson, nämndsekreterare

§24

Val av protokollsjusterare
Nämnden väljer Eva Lundemo (C) och Anders Gustafsson (M) att
justera protokollet tillsammans med ordföranden.

§25

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs i enlighet med utskickat förslag med
följande tillägg:
 Informationsärende gällande granskning av delårsrapport
2019:2 (RJL 2019/2536) läggs till dagordningen.

§26

Aktuell information
Ordföranden och kanslidirektören informerar om en kommande
granskning gällande implementeringen av nya kommunallagen
(2017:725) respektive förvaltningslagen (2017:900).
Informationen läggs till handlingarna.

§27

Fast arvode vid föräldraledighet
Birgitta Bergqvist, teamledare PA, informerar om
arvodesförhållanden vid föräldraledighet utifrån Region
Jönköpings läns arvodesreglemente samt svarar på frågor.
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§28

2019-11-15 kl. 10:00-11:20

Beslutsärende – Fastställande av grundarvode
2020
Diarienummer: RJL 2019/2538
Beslut
Parlamentarisk nämnd
 Fastställer grundbelopp för 2020 till 77 200 kronor, där
arvode för sammanträde uppgår till 965 kronor, konferens
och kurser till 485 kronor.
Sammanfattning
Grundbelopp för 2020 föreslås.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2019-10-25
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Ordföranden sammanfattar diskussionen och föreslår att nämnden
inför kommande mandatperiod ser över systemet för uppräkning
av grundarvode och uppmanar ledamöterna att framöver lyfta
frågan i sina partigrupper.
En enhällig nämnd beslutar enligt föreliggande förslag.
Beslutet skickas till
Förtroendevalda inom Region Jönköpings län
Regionledningskontoret – HR, kansli och ekonomi

§29

Informationsärende - Granskning av
delårsrapport 2019:2 (RJL 2019/2536)
Ordföranden informerar om inkommen granskning av
delårsrapport 2019:2 (RJL 2019/2536). Ärendet anmäls och läggs
till handlingarna.

§30

Regionrevisionen
Maria Lundblom Bäckström, regionrevisor, och Nenus Jidah,
revisionschef, informerar om regionrevisionens arbetssätt,
revisionsplan och pågående granskningar.
Regionrevisionen har inför besöket lämnat en skrivelse med
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diskussionsområden. En diskussion förs inom följande områden.
 Parlamentariska nämndens arbete med mål och
uppföljning utifrån nämndens reglemente
 Nämndens kommande arbete med översyn av den
politiska organisationen inför kommande mandatperiod
 Inrättandet av kulturutskott
 Processen för arbetet med regional utvecklingsstrategi
§31

Avslutningshälsning
Ordföranden önskar samtliga en god jul och gott nytt år och
tackar berörda tjänstepersoner för ett gott arbete under året.

Vid protokollet

Nathalie Bijelic Eriksson
Justeras

Thomas Gustafsson
Ordförande

Eva Lundemo (C)

Anders Gustafsson (M)

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