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§ 191 Fastställande av föredragningslista
Ärendebeskrivning

Enligt reglemente för landstingsstyrelsen (§ 7)hade preliminär föredragningslista över de
ärenden som avses bli behandlade vid sammanträde utsänts till ledamöter och ersättare.

Landstingsstyrelsens beslut

Preliminär föredragningslista fastställs som slutlig föredragningslista.

§ 192 Information från utskotten

Personalpolitiska utskottet har diskuteras införande av särskild avtalspension enligt
Kalmarmodellen. Ekonomiutskottet har ställt sig positivt till detta.

§ 193 Landstingets politiska organisation mandatperioden
2011-2014 (LS/675/2010)
Ärendebeskrivning

Landstingsfullmäktige tillsatte vid sitt sammanträde i juni 2010 en arbetsgrupp för att ta
fram förslag på ny organisation för mandatperioden 2011-2014 samt förslag på
ekonomiska förutsättningar för organisationen. Detta med anledning av det bildats ett
regionförbund i Jämtlands län. Regionförbund tar efter årsskiftet 2010-2011 över
landstingets regionala arbete. Arbetsguppen ska lämna förslag till fullmäktige senast till
novembersammanträdet. Arbetsgruppen har haft tre sammanträden. Majoriteten och
alliansen har lagt var sitt förslag till förändring av organisationen och förslag på
ekonomi..
Arbetsgruppen föreslår att antalet ledamöter i beredningen för länsutveckling minskas
och att beredningens namn ändras. Arbetsgruppen föreslår också att särskilda
budgetberedningen får uppdrag att se över hela den politiska budget med fördelning till
olika organ och funktioner.
Alliansen reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Beslutsunderlag

Minnesanteckningar från möte om politisk org 2010-10-05
Majoritetens förslag på politisk organisation 2011-2014
Alliansens förslag om politisk organisation 2011-2014

Arbetsgruppens förslag

Arbetsgruppen föreslår landstingsfullmäktige
1. Införa följande ändringar i ”Arbetsordning för Jämtlands läns landstingsfullmäktige ”:
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avsnitt 17.1
”Beredningen för länsutveckling med 13 ledamöter och 13 ersättare” till ”Beredningen
för demokrati, folkhälsa och kultur med 9 ledamöter och 9 ersättare”
avsnitt 17.2
”Beredningen för länsutveckling” till ”Beredning för demokrati, folkhälsa och kultur”
avsnitt 17.2 punkten
”länsutvecklingsfrågor, såsom folkhälsa, miljöfrågor, kultur, regionalpolitik,
näringspolitik, turism, kommunikationer, trafikfrågor, utbildning” till ”frågor som
folkhälsa, miljöfrågor och kultur”
2. Uppdra åt särskilda budgetberedningen göra en detaljgenomgång av budgeten för den
politiska organisationen samt att rapportera konsekvenser och lämna förslag till landstingsstyrelsen senast den 24 november 2010.

Landstingsdirektörens förslag

Landstingsstyrelsen tillstyrker arbetsgruppens förslag.

Yrkande

Christer Siwertsson yrkar att styrelsen ska besluta enligt alliansens förslag:
”Politisk organisation
Fullmäktiges beslut om två beredningar ligger fast, dock kan demokratiberedningen
(eller vad den nu kan kallas sedan länsutvecklingsfrågorna överförs till KSO) begränsas
till 7 ledamöter och 7 ersättare, i stället för 13+13.
När det gäller landstingsstyrelsen vidhåller vi förslaget att skolutskottet och det etiska
utskottet utgår ur organisationen. Landstingsstyrelsen som helhet kan hantera dessa
frågor. Ekonomi- och personalutskotten består.
Styrelsens sammanträdesordning bibehålls, det är viktigt med fullödig information till
styrelsens ledamöter.
Ekonomi
Vi utgår från att den ekonomiska ramen för politiken inkl KSO som gäller för 2010
även ska gälla 2011. Det kräver betydande besparingar bl a eftersom prognosen för 2010
pekar på ett underskott i storleksordningen 500 000 kr.
Vi föreslår:
Partistödet minskar med 10%. Förslaget följer ett Alliansförslag hösten 2008. KD
förlorar tyvärr sina 2 mandat i landstinget och tappar därför sitt partistöd. Enligt 2 kap
9§ KL får partistöd också ges till ett parti som har upphört att vara representerat i
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fullmäktige, dock endast under ett år efter det att representationen upphörde. Det
innebär att ”besparingen” på 253 900 kr (KD:s partistöd) inträder först 2012.
Besparing 500 000 kr
Politiska sekreterare minskar med 1% per mandat – från nuvarande 6% per mandat till
5% per mandat
Besparing 200 000 kr
Demokrati 2000 kan minska med kostnader för papper och färgpatroner mm. Själva
utlåningen kan bestå i minskad omfattning. Det är viktigt att landstingets
förtroendevalda kan använda ny teknik hemifrån.
Besparing 100 000 kr ca
Egna dagar/gruppledardagar bör kunna minska något från dagens generösa nivå.
Kostnaden uppgår idag till ca 1 000 000 kronor per år.
Besparing 100 000 ca
Landstingsstyrelsens utskott minskar i omfattning, skol- och etiska utskotten upphör.
Besparing 460 000 kr
Vi föreslår en återgång till 3 landstingsråd, 2 för majoriteten och1 för oppositionen. Den
organisationen gällde t o m 2006 utan problem. Besparingen uppgår till 50% av heltid
eftersom 50% är styrelsearvode.
Besparing 300 000 kr
Sammanlagt innebär dessa förslag en besparing på ca 1 660 000 kr. Det innebär att vi
med råge når den nivå på besparingar som krävs för en budget i balans för politiken. Till
detta bör dock ett rejält belopp finnas åtminstone för år 1 till förtroendemannautbildning. I årets budget finns inga medel upptagna för detta ändamål.”

Proposition

Ordföranden ställer proposition på arbetsgruppens förslag och på landstingsdirektörens
förslag och finner landstingsdirektörens förslag antaget.

Landstingsstyrelsens beslut
Enligt landstingsdirektörens förslag.

Reservation

Mot beslutet reserverar sig Christer Siwertsson, Gunnar Engnér, Marianne LarmSvensson, Thomas Andersson, Bernt Söderman och Finn Cromberger till förmån för
alliansens yrkande.
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