PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 179-209
Tid:

2018-10-23, kl 09:00-14:10

Plats:

Regionens hus, sal A

§ 193

Reglemente för parlamentariska nämnden
Diarienummer: RJL 2018/722
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
 Godkänna föreliggande förslag till reglemente för
parlamentariska nämnden.
Reservation
Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Sammanfattning
Parlamentariska nämnden har tagit fram förslag till reglemente för
nämnden folkhälsa och sjukvård
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2018-09-12
 Protokollsutdrag parlamentariska nämnden 2018-05-28
 Förslag till reglemente 2018-05-28
Yrkanden/förslag vid sammanträdet
Regionstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag till ändringar
enligt följande:
Ändring under rubriken nämndens verksamhetsområde och
uppdrag, ändring av punkt 2, där punkt sätts efter förtroendevalda.
Tillägg av ny punkt lydande: Nämnden ska januari året före valår
lämna förslag till ändringar i den politiska organisationen inför
kommande mandatperiod.
Socialdemokraterna yrkar genom Rachel De Basso på att de större
partierna har ytterligare 1 ledamot + 1 ersättare i nämnden.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på föreliggande förslag till
skrivning mot Rachel De Bassos yrkande på att de större partierna
har ytterligare 1 ledamot + 1 ersättare i nämnden. Finner att
styrelsen avslår yrkandet.

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 179-209
Tid:

2018-10-23, kl 09:00-14:10
Regionstyrelsen bifaller i övrigt föreliggande förslag med
föreslagna justeringar.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

Vid protokollet

Siw Kullberg
Justeras

Malin Wengholm (M)
Ordförande
Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman

Ann-Kristin Göransson

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§173-195
Tid:

2018-10-09 09:00-14:50

Plats:

Regionens hus, sal A

§ 182

Reglemente för parlamentariska nämnden
Diarienummer: RJL 2018/722
Beslut
Regionstyrelsen föreslås
 Godkänna föreliggande förslag till reglemente för
parlamentariska nämnden.
Reservation
Rachel De Basso reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Sammanfattning
Parlamentariska nämnden har tagit fram förslag till reglemente för
nämnden folkhälsa och sjukvård
Beslutsunderlag
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2018-09-12
 Protokollsutdrag parlamentariska nämnden 2018-05-28
 Förslag till reglemente 2018-05-28
Yrkanden/förslag vid sammanträdet
Ordföranden yrkar på en ändring under rubriken nämndens
verksamhetsområde och uppdrag, ändring av punkt 2, där punkt
sätts efter förtroendevalda. Tillägg av ny punkt lydande:
Nämnden ska januari året före valår lämna förslag till ändringar i
den politiska organisationen inför kommande mandatperiod.
Rachel De Basso yrkar på att det i reglementet ska framgå att det
enskilt största partiet - Socialdemokraterna har två ledamöter och
två ersättare.
Maria Frisk yrkar avslag på Rachel De Bassos yrkande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på föreliggande förslag till
skrivning mot Rachel De Bassos yrkande avseende antal
ledamöter för det enskilt största partiet - Socialdemokraterna.
Finner att arbetsutskottet avslår yrkandet.

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§173-195
Tid:

2018-10-09 09:00-14:50
Arbetsutskottet bifaller yrkanden från ordföranden och bifaller i
övrigt föreliggande förslag.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

Vid protokollet

Siw Kullberg
Justeras

Malin Wengholm
Ordförande §§ 173-191
O
Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

Maria Frisk
Ordförande §§192-195

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 156-172
Tid:

2018-09-11--12, kl 09:00-16:55 dag 1, kl 09:0016:00 dag 2

Plats:

Hasse på Sjökanten, Jönköping

§ 160

Reglemente för regionstyrelsen och nämnder
Diarienummer: RJL 2018/724, RJL 2018/720, RJL 2018/721, RJL
2018/719, RJL 2018/723, RJL 2018/722
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott
 Bordlägger ärendet för handläggning vid kommande
arbetsutskott i oktober.
Sammanfattning
Parlamentariska nämnden har vid sammanträde 2018-05-28 tagit
beslut om reglementen för styrelse och nämnder inför beslut av
regionfullmäktige.
Beslutsunderlag
 Reglementen för styrelse och nämnder inklusive
protokollsutdrag från parlamentariska nämndens
sammanträde 2018-05-28
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Ordföranden föreslår att ärendet bordläggs och handläggs på
kommande arbetsutskott, vilket arbetsutskottet instämmer i.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsens arbetsutskott

Vid protokollet
Siw Kullberg
Justeras
Malin Wengholm
Ordförande

PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 156-172
Tid:
Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

2018-09-11--12, kl 09:00-16:55 dag 1, kl 09:0016:00 dag 2

PROTOKOLL
UTDRAG

Parlamentariska nämnden §§ 25-36
Tid:

2018-05-28 kl.09.30-12.45

Plats:

Regionens hus sal A

§31

Reglementen för styrelse och nämnder
Beslut
Parlamentariska nämnden föreslår regionfullmäktige
 Fastställa reglementen för regionstyrelsen, nämnden för
folkhälsa och sjukvård, nämnden för trafik, infrastruktur och
miljö, nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet,
parlamentariska nämnden och patientnämnden enligt nedan
föreslagna justeringar.
Sammanfattning
Parlamentariska nämnden tar idag beslut om reglementen för
styrelse och nämnder. Reglementena har tagits fram utifrån den
skrivelse parlamentariska nämnden ställt till regionfullmäktige om
politisk organisation för mandatperioden 2019-2022.
I föreliggande förslag till reglemente för regionstyrelsen görs
följande justeringar:
 Sidan 5 - §17 justering under rubriken Internationellt
arbete - arbetar med frågor inom sina ansvarsområden.
 Sidan 6 - §23 under rubriken personuppgiftsansvar – görs
justering att regionstyrelsen utser dataskyddsombud
I föreliggande förslag till reglemente för nämnden för folkhälsa
och sjukvård görs följande justeringar:
 Sidan 2 - §5 tillägg under rubriken Samverkan och samråd
- samråd sker med patient- och brukarföreningar,
patientnämnd samt andra aktörer.
 Sidan 2 -§6 under rubriken Internationellt arbete arbetar med frågor inom sina ansvarsområden.
 Sidan 3 - §10 under rubriken personuppgiftsansvar – görs
justering att nämnden utser dataskyddsombud.
I föreliggande förslag till reglemente för nämnden trafik,
infrastruktur och miljö görs följande justeringar:
 Sidan 2 -§8 under rubriken Internationellt arbete arbetar med frågor inom sina ansvarsområden.
 Sidan 2 - §12 under rubriken personuppgiftsansvar – görs
justering att nämnden utser dataskyddsombud.

PROTOKOLL
UTDRAG

Parlamentariska nämnden §§ 25-36
Tid:

2018-05-28 kl.09.30-12.45

I föreliggande förslag till reglemente för nämnden arbetsmarknad,
näringsliv och attraktivitet görs följande justeringar:
 Sidan 2 - §11 under rubriken Internationellt arbete arbetar med frågor inom sina ansvarsområden.
 Sidan 3 - §16 under rubriken personuppgiftsansvar – görs
justering att nämnden utser dataskyddsombud.
I föreliggande förslag till reglemente för parlamentariska nämnden
görs följande justeringar:
 Sidan 1 – under rubriken personuppgiftsansvar – görs
justering att nämnden utser dataskyddsombud.
I föreliggande förslag till reglemente för patientnämnden
görs följande justeringar:
 Sidan 2 – under rubriken personuppgiftsansvar – görs
justering att nämnden utser dataskyddsombud
Beslutsunderlag
 Reglemente för samtliga nämnder
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
Vid protokollet
Siv Kullberg
Justeras
Tommy Bernevång-Forsberg
Ordförande
Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand

Samuel Godrén

REGLEMENTE

1(1)

Reglemente för parlamentariska nämnden
Sammansättning
Parlamentariska nämnden består av en ledamot och en ersättare per parti
representerat i regionfullmäktige.
Nämnden följer den gemensamma arbetsordningen som upprättats för
styrelse, nämnder, beredningar, utskott, delegationer och rådgivande organ
till styrelse och nämnder.

Nämndens verksamhetsområde och uppdrag
 Nämnden ska följa regionkommunens politiska processer, organisation och
arbetsformer i det politiska arbetet
 Nämnden ska föreslå regionfullmäktige att besluta i frågor om
arvodesersättningar för de förtroendevalda samt om den politiska
organisationen för de företroendevalda.
 Nämnden är pensionsmyndighet för förtroendevalda
 Nämnden ansvarar för och beslutar om tolkningar och
tillämpningsanvisningar vad gäller förtroendevaldas pensioner och arvoden.

Personuppgiftsansvar
Nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av
personuppgifter som sker i nämndens verksamhet. Nämnden utser
dataskyddsombud och ansvarar i övrigt för frågor som ankommer på
personuppgiftsansvarig enligt dataskyddsförordningen.

Godkänt av
Innehållsansvarig
Kapitel
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