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Diarienummer

Parlamentariska nämnden §§ 55-64
Tid:

2015-11-13, kl.10:00-11:10

Plats:

Regionens hus, sal B

Närvarande:

Beslutande:
Tommy Bernevång Forsberg (KD), ordförande,
Hans Toll (S), vice ordförande,
Martin Hytting (M) §§ 55-60
Lennart Bogren (C)
Per Hansson (FP)
Roland Björsne (MP)
Thomas Gustavsson (S) ersätter Desiré Törnqvist
Samuel Godrén (SD)
Kim Carlsson (V) ersätter Kristina Nero
Marianne Andersson (KD) ersätter Martin Hytting
§§ 61-64
Ersättare:
Marianne Andersson (KD) §§ 55-60
Linnea Andersson (C)
Kajsa Carlsson (MP)
Övriga:
Stefan Schoultz, ekonomidirektör
Siw Kullberg, kanslidirektör/sekreterare
Susanne Monie Magnusson, jurist
Birgitta Bergqvist, handläggare för
förtroendevaldas ersättningar

§ 55

Inledning
Ordföranden hälsar samtliga välkomna till dagens sammanträde.

§ 56

Val av protokollsjusterare
Nämnden utser Lennart Bogren att justera protokollet tillsammans
med ordföranden.

§ 57

Fastställande av dagordning
Fastställs i enlighet med utskickat förslag.

§ 58

Anmälan informationshandlingar
Protokoll från den 28 oktober har tyvärr inte funnits tillgängligt på
plattan. Ordförande redogjorde för innehållet i protokollet. Med
detta anmäldes och lades föregående mötesprotokoll från presidiets
och nämndens sammanträde till handlingarna.
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§ 59

2015-11-13, kl.10:00-11:10

Godkännande av per capsulam-paragraf
Beslut
Parlamentariska nämnden beslutar
 Godkänna per capsulam-paragraf från sammanträde
2015-10-28, § 54 avseende beslut om reglemente för
patientnämnden och parlamentariska nämnden och förslag
till gemensam arbetsordning för styrelse, nämnder, utskott
och beredningar

§ 60

Aktuellt




Genomgång och information av nu föreliggande förslag till
reglementen och arbetsordning för styrelse och nämnder, se
presentation
Eventuellt ytterligare förslag gällande utformning av
reglemente för nämnderna tas via respektive partigrupp
inför regionfullmäktiges beslut den 24 november.
Återkopplade fråga kring demokrati och var den bör finnas i
den politiska organisationen.

Fastställande av grundbelopp för 2016
§ 61
RJL2015 Beslut
Parlamentariska nämnden beslutar
/2291
 Fastställa grundbelopp 2016 för förtroendevalda till
70 000 kronor, där arvode för sammanträde uppgår till
875 kronor och arvode för kurs/konferens är 440 kronor
Sammanfattning
Grundbelopp för förtroendevalda har 2015 varit 68 200 kronor.
Ny uppräkning har gjorts med 2,6 % och nytt grundbelopp för 2016
föreslås vara 70 000 kronor.

Beslutsunderlag
 Handling daterad 2015-11-13 inkl bilagor
Beslutet skickas till
Berörda ledamöter
Regionledningskontoret – kansli och personal
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§ 62

2015-11-13, kl.10:00-11:10

Skrivelse från nämndpresidiet Folkhälsa och
sjukvård
Beslut
Parlamentariska nämndens beslutar
 Att föreslå regionstyrelsen att följande ändring och tillägg
görs i den gemensamma arbetsordningen § 9 - fjärdestycket.
"Protokollet ska justeras av ordföranden och minst en
ledamot senast 14 dagar efter sammanträdet på det sätt som
styrelsen/nämnden har bestämt. Protokoll skall anmälas på
nästkommande ordinarie sammanträde."
Sammanfattning
Presidiet för Nämnden Folkhälsa och sjukvård i skrivelse ställt
frågan till parlamentariska nämnden kring att nämndernas protokoll
ska justeras av en ledamot från den politiska ledningen och en från
oppositionen.
Beslutsunderlag
 Skrivelse från Nämnden Folkhälsa och sjukvårds presidium
daterad 2015-09-22
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Per Hansson yrkar på att ordet minst en ledamot etc, läggs till i
reglementet.
Ordförande yrkar att tillägg görs i anslutning till § 9 med texten
”protokoll skall anmälas på nästkommande ordinarie
sammanträde”.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på föreliggande förslag till
arbetsordning mot Per Hanssons yrkande om tillägg samt
ordförandes förslag om tilläggstext.
Nämnden beslutar enligt Per Hanssons yrkande samt ordförandes
förslag om tilläggstext.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
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§ 63

Sammanträdesplan 2016
Beslut
Parlamentariska nämnden beslutar
 Fastställa följande sammanträdesdatum för 2016
- Måndagen den 29 februari
- Måndagen den 11 april
- Tisdagen den 25 maj
- Onsdagen den 24 augusti
- Torsdagen den 20 och fredagen den 21 oktober studieresa
- Fredagen den 2 december
Sammanfattning
Sammanträdesplan för 2016 där nämnden sammanträder mellan
kl 10-12 och presidiet mellan kl 09-10. Undantaget datum för
studieresa som genomförs enligt särskild plan.
Beslutet skickas till
Parlamentariska nämndens ledamöter, ordinarie och ersättare

§ 64

Nästa sammanträde
Nästa sammanträde i nämnden den 29 februari 2016.
Observera! Sammanträde den 1 december inställt.

Vid protokollet

Siw Kullberg
Justeras

Tommy Bernevång Forsberg (KD)
Ordförande

Lennart Bogren (C)
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Protokollet är justerat 2015 - 11 - och justeringen är tillkännagiven
på Region Jönköpings läns anslagstavla samma dag.

Lena Sandqvist
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