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PROTOKOLL 
 
 

 

Parlamentariska nämnden §§ 42-50 

Tid: 2020-11-25 kl. 10:00-14:00  

Plats: Digitalt 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

Närvarande 
Beslutande Thomas Gustafsson (S), ordförande  

Anders Gustafsson (M), vice ordförande  
Mats Antonsson (KD) 
Raymond Pettersson (C) 
Martin Nedergaard-Hansen (BA) ers. Frida Aronsson (BA) §§44-50 
Magnus Thelin (L) er. Peter Gran (L)  
Stig-Göran Hultsbo (MP)  
Jeanette Söderström (S) ers. Henrik Dinkel (V)  
Samuel Godrén (SD) 
 

Ersättare Ann-Katrin Löfstedt (M)  
Per Högberg (KD)  
Eva Lundemo (C) §§42-48 
 

Övriga Siw Kullberg, kanslidirektör 
Birgitta Bergqvist, HR-strateg §§47-50 
Kirsi Heino, nämndsekreterare 

 

Justering 
 
 
 

Sekreterare  

Ordförande 

Kirsi Heino 
 
 
 

Justerare 

Thomas Gustafsson 
 
 
 

 Anders Gustafsson 
 
 
 

 Raymond Pettersson  
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PROTOKOLL 
 
 

 

Parlamentariska nämnden §§ 42-50 

Tid: 2020-11-25 kl. 10:00  

Plats: Digitalt 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 42  
 
Öppnande och upprop 

Sammanfattning  
Ordförande förklarar sammanträdet öppnat och upprop förrättas. 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Parlamentariska nämnden §§ 42-50 

Tid: 2020-11-25 kl. 10:00  

Plats: Digitalt 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 43  
 
Val av protokollsjusterare 

Sammanfattning  
För att tillsammans med ordförande justera protokollet väljs Anders 
Gustafsson (M) och Raymond Pettersson (C). 

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Parlamentariska nämnden §§ 42-50 

Tid: 2020-11-25 kl. 10:00  

Plats: Digitalt 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 44  
 
Fastställande av dagordning 

Sammanfattning  
Dagordningen godkänns med tillägg av fråga gällande publicering av 
presidieprotokoll. Frågan behandlas under punkten övrigt.  

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Parlamentariska nämnden §§ 42-50 

Tid: 2020-11-25 kl. 10:00  

Plats: Digitalt 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 45  
 
Föregående mötesprotokoll 
Sammanfattning  
Föregående mötesprotokoll godkänns och läggs till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
Protokoll Parlamentariska nämnden 2020-10-22  

Beslutets antal sidor 
1
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PROTOKOLL 
 
 

 

Parlamentariska nämnden §§ 42-50 

Tid: 2020-11-25 kl. 10:00  

Plats: Digitalt 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 46  
 
Aktuell information 

Sammanfattning  
Kanslidirektör föredrar aktuell information gällande digitala möten; 

 Kommande regionfullmäktige kommer att genomföras digitalt med 
ett reducerat antal ledamöter.  

 Regionstyrelsens ordförande har beslutat om ersättning för digitala 
möten under perioden 2020-11-03—12-31 kommer vara densamma 
som för fysiska möten. 

 
Ordförande informerar nämnden om planerade diskussioner med 
regionstyrelsens ordförande gällande beslut om arvoden och ersättningar.  

Beslutsunderlag 
Ordförandebeslut RJL 2020/683 daterat 2020-11-03 

Beslutets antal sidor 
1
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Parlamentariska nämnden §§ 42-50 

Tid: 2020-11-25 kl. 10:00  

Plats: Digitalt 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 47  
 
Politisk organisation inför kommande mandatperiod 
Diarienummer: RJL 2020/471 

Beslut  
Parlamentariska nämnden föreslår Regionfullmäktige att  

 Fastställa politisk organisation för mandatperioden 2023-2026 enligt 
reviderat förslag. 

Sammanfattning  
Ordförande redogör för förslag på politisk organisation inför kommande 
mandatperiod. Diskussion förs i nämnden gällande förslaget och nämnden 
reviderar förslaget enligt nedan; 
 
Parlamentariska nämndens presidie – tillägg om att ordförande tillsätts från 
majoritet och vice ordförande från opposition. 
Regionstyrelsens presidie – förtydligande att det finns tre ordförandeposter.  
Regionråd – förtydligande att utgångspunkten är fyra regionråd från 
majoritet och två regionråd från opposition.  
 
Ajournering  
Nämndens sammanträde ajourneras kl 11:05-11:15 

Beslutsunderlag 
Politisk organisation mandatperioden 2023-2026 daterad 2020-11-10 
Presidium Parlamentariska nämnden 2020-11-17 § 36 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Martin Nedergaard-Hansen (BA) yrkar för Bevara akutsjukhusen att: antal 
ledamöter i regionfullmäktige fastställs till 71 stycken. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer Bevara akutsjukhusens yrkande om 71 ledamöter i 
regionfullmäktige mot presidiets förslag om 81 ledamöter i 
regionfullmäktige och finner presidiets förslag antaget. 

Beslutet skickas till 
Regionfullmäktige 
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Parlamentariska nämnden §§ 42-50 

Tid: 2020-11-25 kl. 10:00  

Plats: Digitalt 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

Beslutets antal sidor 
2
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Parlamentariska nämnden §§ 42-50 

Tid: 2020-11-25 kl. 10:00  

Plats: Digitalt 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 48  
 
Arvode 2021 - Grundbelopp 
Diarienummer: RJL 2020/2317 

Beslut  
Parlamentariska nämnden beslutar att 

 Fastställa grundbelopp för 2021 till 78 650 kr, där dagarvode för 
sammanträde uppgår till 985 kr och dagarvode för kurs/konferens till 
495 kr.  

Sammanfattning  
HR-strateg redogör för förslag till grundbelopp för 2021. Uppräkning 
föreslås med 1,88 % baserat på snittlöneökningen för anställda i Region 
Jönköpings län 2019-10-31 mot 2020-10-31. 
 
Nämnden får information om att fackförbunden Kommunal, Vision och 
Läkarförbundet inte finns representerade då förhandlingarna försenats. 
Snittlöneökningen kommer därför påverkas nästa år då dessa förbund 
kommer att inkluderas. 
  
Martin Nedergaard-Hansen (BA) framhåller att särskilda lönesatsningar inte 
bör ingå i snittlöneökningen.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2020-10-27 
Bilaga 
Presidium Parlamentariska nämnden 2020-11-17, § 35 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 
Samuel Godrén (SD) yrkar för Sverigedemokraterna: att grundbeloppet för 
2021 kvarstår på nuvarande nivå. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer Sverigedemokraternas yrkande om oförändrat 
grundbelopp mot presidiets förslag om höjning av grundbeloppet med 
1.88%. Ordförande finner presidiets förslag antaget. 

Beslutet skickas till 
Förtroendevalda i Region Jönköpings län 
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Parlamentariska nämnden §§ 42-50 

Tid: 2020-11-25 kl. 10:00  

Plats: Digitalt 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

Regionledningskontoret – HR, kansli, ekonomi 

Beslutets antal sidor 
2
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Parlamentariska nämnden §§ 42-50 

Tid: 2020-11-25 kl. 10:00  

Plats: Digitalt 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 49  
 
Reglementen och arbetsordning 

Sammanfattning  
Kanslidirektör redogör för arbetsordningar i Region Jönköpings län. 
 
Ajournering 
Nämnden ajournerar sammanträdet för lunch kl. 12:05-12:45 
 
När sammanträdet återupptas redogör kanslidirektör för reglementen i 
Region Jönköpings län. Diskussion förs kring arbetsordningar och 
reglementen.  
 
Martin Nedergaard-Hansen (BA) önskar ett förtydligande av 
personalansvaret mellan nämnder och regionstyrelsen. Mats Antonsson 
(KD) framhåller för Kristdemokraterna att utskott och beredningar, förutom 
Regionstyrelsen arbetsutskott, inte bör kvarstå.  
 
Ordförande uppmanar nämndens ledamöter och ersättare att från respektive 
parti inkomma med synpunkter och inspel gällande Region Jönköping läns 
reglementen och arbetsordningar.  

Beslutsunderlag 
Arbetsordning för regionfullmäktige 
Arbetsordning för styrelse, nämnder, utskott, beredningar och delegationer 
Reglemente för regionstyrelsen 
Reglemente för regionstyrelsens arbetsutskott RSAU 
Reglemente för regionstyrelsens personaldelegation 
Reglemente för regionstyrelsens upphandlingsdelegation 
Reglemente för nämnd för folkhälsa och sjukvård 
Reglemente för nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 
Reglemente för kulturutskott nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och 
attraktivitet 
Reglemente för nämnd för trafik, infrastruktur och miljö 
Reglemente för patientnämnd 
Reglemente för parlamentarisk nämnd 
Reglemente för revisorerna 
Reglemente för länspensionärsrådet 
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Parlamentariska nämnden §§ 42-50 

Tid: 2020-11-25 kl. 10:00  

Plats: Digitalt 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

Reglemente för länsrådet för funktionsnedsättningar 

Beslutets antal sidor 
2
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Parlamentariska nämnden §§ 42-50 

Tid: 2020-11-25 kl. 10:00  

Plats: Digitalt 
 

Protokollsutdrag, bestyrkande 
 

Justerare, signatur 

 

§ 50  
 
Övrigt 
Sammanfattning  
Ordförande besvarar fråga gällande parlamentariska nämndens presidie 
protokoll. Protokollen kan innehålla uppgifter om enskilda förtroendevalda 
och deras inkomster och delges därför inte i sin helhet. Protokollsutdrag 
delges nämnden i ärenden där nämnden ska fatta beslut och information om 
delegationsbeslut har getts muntligt. För att förtydliga vilka 
delegationsbeslut som presidiet fattat kommer kommande protokoll 
innehålla stående punkt gällande redovisning av delegationsbeslut.  
 
Ordförande tackar nämndens ledamöter, ersättare och tjänstepersoner för 
årets arbete och önskar alla en god jul.  

Beslutets antal sidor 
1
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