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Diarienummer

Parlamentariska nämnden §§ 53-60
Tid:

2018-10-15 kl.10.00-10.40

Plats:

Regionens hus sal A

Närvarande:

Beslutande:
Arnold Carlzon (KD) ordförande
Hans Toll (S), vice ordförande
Marianne Andersson (KD) ers. vakant (M)
Lennart Bogren (C)
Linnea Andersson (C) ers. Per Hansson (L)
Roland Björsne (MP)
Samuel Godrén (SD)
Kristina Nero (V)
Övriga:
Siw Kullberg, kanslidirektör
Birgitta Bergqvist, teamledare PA
Linda Byman, sekreterare

§53

Inledning
Ordföranden hälsar samtliga ledamöter välkomna till dagens
sammanträde.

§54

Val av protokolljusterare
Nämnden utser Samuel Godrén (SD) att justera protokollet
tillsammans med ordföranden.

§55

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs i enlighet med utskickat förslag.

§56

Föregående mötesprotokoll
Föregående protokoll för nämnden anmäls och läggs till
handlingarna.

§57

Aktuell information
Kanslidirektören redogör för Parlamentariska nämndens arbete
under mandatperioden 2015-2018 . Informationen läggs till
handlingarna.
En tidsplan och förslag till förändringar inför utvärdering av
parlamentariska nämndens arbete efterfrågas.
Motionen RJL 2018/2288, Parlamentariska nämndens framtid,
bereds i regionstyrelsen med inhämtande av synpunkter från
parlamentariska nämnden, där man tar ställning till föreslagna
att-satser.
Sign
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§58

2018-10-15 kl.10.00-10.40

Förslag till bestämmelser om omställningsstöd
och pension för förtroendevalda (OPF-KL18)
Diarienummer: RJL2018/2567
Beslut
Parlamentariska nämnden föreslår regionfullmäktige
• Anta bestämmelser om omställningsstöd och pension för
förtroendevalda OPF-KL med tillhörande bilaga.
Sammanfattning
Sveriges Kommuner och landsting har den 14 september 2018
antagit förslag till reviderade bestämmelser om omställningsstöd,
pension samt familjeskydd till förtroendevalda – OPF-KL18. I
enlighet med Sveriges Kommuner och landstings styrelse föreslås
att regionen antar dessa.
Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse daterad 2018-10-04
• Cirkulär 18:31 inklusive bilagor
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Roland Björsne (MP) vill till protokollet lämna följande
protokollsanteckning. ”MP har tidigare i regionstyrelsen
föreslagit andra reglerer för omställningsstöd. Föreliggande
förslag får ses som en komplettering som bör genomföras
oberoende av vilket förslag som vunnit i regionstyrelsen”.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen

§59

Reglemente för Regionrevisionen
Diarienummer: RJL2018/2569
Beslut
Parlamentariska nämnden föreslår regionfullmäktige
• Fastställa reglemente för Regionrevisionen
Sammanfattning
Inför mandatperiod 2019-2022 fastställs reglemente för
Regionrevisionen.
Sign
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Beslutsunderlag
• Reglemente Regionrevisionen
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Roland Björsne (MP) tillstyrker förslaget.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
§60

Övrigt
Kommande sammanträde planeras till den 19 november.

Vid protokollet

Linda Byman
Justeras

Arnold Carlzon
Ordförande

Samuel Godrén

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

Sign

