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Diarienummer

Parlamentariska nämnden §§ 10-18
Tid:

2019-08-19 kl:10.00-10.45

Plats:

Regionens hus, sal A

Närvarande:

Beslutande:
Thomas Gustafsson (S) Ordf.
Anders Gustafsson (M) vice ordf.
Mats Antonsson (KD)
Eva Lundemo (C) ers. Raymond Pettersson (C)
Jeanette Söderström (S) ers. Frida Aronsson (BA)
Annica Nordqvist (MP)
Henrik Dinkel (V)
Samuel Godrén (SD)
Övriga:
Siw Kullberg, kanslidirektör
Birgitta Bergqvist, teamledare PA
Linda Byman, nämndsekreterare
Rune Backlund (C), Ordförande i nämnden för
arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet § 15

§10

Välkomsthälsning
Ordföranden hälsar nämndens ledamöter och tjänstemän
välkomna till dagens extrainsatta möte med den parlamentariska
nämnden.

§11

Val av protokollsjusterare
Nämnden väljer Henrik Dinkel (V) och Annica Nordqvist (MP)
att justera protokollet tillsammans med ordföranden.

§12

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag, med följande
tillägg:
Tillägg i arvodesreglementet för Länspensionärsrådet och
Länsrådet för funktionsnedsättningar som tas upp under punkten
övrigt.

§13

Aktuell information
Inget aktuellt finns att rapportera.
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§14

Förslag om Initiativärende
Beslut
Parlamentariska nämnden
• Ger regionledningskontoret i uppdrag att till presidiet ta
fram ett förslag till regelverk avseende initiativrätt i
nämnderna.
Sammanfattning
Vid överläggningar med regionfullmäktiges presidium och
gruppledare/partiföreträdare lyftes ett förslag om initiativrätt i
nämnderna där det föreslogs att ett regelverk tas fram om hur man
kan väcka ett ärende i nämnderna.
Parlamentariska nämnden ges möjlighet att komma med inspel
över förslaget.
Beslut skickas till
Regionledningskontoret - kansli
Parlamentariska nämndens presidium

§15

Kulturutskott - Nämnd för arbetsmarknad
näringsliv och attraktivitet
Diarienummer: RJL 2019/1408
Beslut
Parlamentariska nämnden:
Föreslår nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
att
1. Ett beredande kulturskott inom nämnden för
arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet med sju
ledamöter inrättas, där nämnden utser ledamöterna.
2. Reglemente för kulturutskottet godkänns.
Föreslår regionstyrelsen och regionfullmäktige att
3. Ordföranden i kulturutskottet erhåller ett fast
månadsarvode om 5 % av grundbeloppet, övriga
ledamöter erhåller sammanträdesarvode samt,
4. Att ovanstående arvodering för ordförande och utskottets
ledamöter läggs till i arvodesreglementet för Region
Jönköpings län.
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Reservation
Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Sammanfattning
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet ansvarar
för regionens kulturverksamhet. Ett kulturutskott med uppdrag att
bereda kulturfrågor som kulturplan, kulturbidrag och
kulturstipendier föreslås.
Beslutsunderlag
• Tjänsteskrivelse daterad 2019-08-12
• Reglemente – Kulturutskott Nämnd för arbetsmarknad,
näringsliv och attraktivitet
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Samuel Godrén (SD) yrkar att ärendet ska avslås, med
motiveringen att alla partier inte ges möjlighet att delta i
kulturutskottet.
Följande protokollsanteckning lämnas:
”Sverigedemokraterna anser att alla partier ska garanteras plats
i utskottet. I synnerhet som förändringen görs mitt i
mandatperioden. Med sju ledamöter kommer ett parti att bli utan
plats och insyn i utskottet vilket vi inte anser demokratiskt.”
Beslutsgång
Ordföranden ställer föreliggande förslag under proposition mot
Samuel Godréns avslagsyrkande och finner föreliggande förslag
antaget.
Beslutet skickas till
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
Regionstyrelsen
§16

Studieresa
Kanslidirektören informerar om parlamentariska nämndens
studieresa till Region Kronoberg den 11 september. Program och
tidsplan kommer att skickas ut till nämndens ledamöter.
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§17
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Arvodesregler för Region Jönköpings län
mandatperioden 2019-2022 - tillägg
Diarienummer: RJL 2019/539, 547
Beslut
Parlamentariska nämnden föreslår regionfullmäktige
• Följande tillägg i arvodesreglementet:
Vid sammanträden i Länspensionärsrådet och Länsrådet
för funktionsnedsättningar har icke tjänstgörande
ersättare rätt att närvara, dock utgår inget
sammanträdesarvode.
Sammanfattning
Ett tillägg i arvodesreglementet har föreslagits avseende
sammanträdesarvode för icke tjänstgörande ersättare i
Länspensionärsrådet och Länsrådet för funktionsnedsättning
lydande:
Vid sammanträden i Länspensionärsrådet och Länsrådet för
funktionsnedsättningar har icke tjänstgörande ersättare rätt att
närvara, dock utgår inget sammanträdesarvode.
Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag regionstyrelsen 2019-08-13
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Nämnden ställer sig bakom föreslaget tillägg i
arvodesreglementet.
Beslutet skickas till
Regionstyrelsen
Regionledningskontoret – kansli

§18

Avslutning
Ordföranden förklarar sammanträdet för avslutat kl. 10.45.
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Vid protokollet

Linda Byman
Justeras

Thomas Gustafsson
Ordförande

Henrik Dinkel (V)

Annica Nordqvist (MP)

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