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Miljöpartiets förslag till politisk organisation och partistöd från 2015
Miljöpartiets förslag till politisk organisation och stöd till de politiska partierna betonar effektivitet och 
genomskinlighet. Länets medborgare sätts i centrum. Förutsättningar ges för effektiv verksamhets- och ekonomisk 
styrning och dialog med verksamhet och medborgare. Ledamöterna får förutsättningar att få plats i ett organ och 
påverka.
Bifogad bild på den politiska organisationen är upplagd på samma sätt de bilder som hittills presenterats för 
beredningen. Vår avsikt är att det blir möjligt att vara ledamot i Hälso- och sjukvårdsnämnden respektive Regional 
utvecklingsnämnd (om det blir en regionbildning), utan att behöva vara ledamot i Landstingsstyrelsen.
Vid en regionbildning kan det behövas ytterligare organ för kommunsamråd t ex när det gäller länstrafikfrågor. En 
regionorganisation behöver utredas vidare.

Politisk organisation
1. Fullmäktige: Oförändrat antal ledamöter. Vi kan tänka oss en viss sänkning om det är nödvändigt av kostnadsskäl, 

men vi anser att 55 ledamöter är ett rimligt antal för ett så geografiskt stort län som Jämtlands län.
2. Revision: Som idag.
3. Patientnämnd: Som idag. Kompetensen bör nyttjas bättre.
4. Beredning för medborgardialog:  Parlamentariskt tillsatt, samtliga partier ska vara representerade med ledamot 

och ersättare då det är en fördel med bred politisk förankring. Ett presidium på 3 ledamöter underlättar planering.
Kvalificerat samråd i klart definierade frågor, som utmynnar i rapporter till fullmäktige.

5. Tillfälliga beredningar: Som idag. Kan tillsättas av fullmäktige vid behov efter förslag från fullmäktiges 
presidium, styrelse, nämnd eller ledamot.

6. Närvårdsnämnd Frostviken: Som idag.
7. Nämnden för gemensam upphandling: Som idag. Vi kan tänka oss en översyn för att klargöra ifall organisationen 

är optimal och ändamålsenlig. En fråga är om det som idag behövs två gemensamma upphandlingsnämnder i 
länet.

8. Landstingsstyrelsen tillika hälsovalsnämnd: 11 ledamöter + ll ersättare (färre än idag i och med Hälso- och 
sjukvårdsnämnden) Ledamöter arvoderas med 20% vilket täcker sammanträdesersättningar. Presidiet arvoderas 
därutöver. Behov av ev utskott ses över.
Har övergripande ansvar för planering, styrning och uppföljning av landstingets ekonomi. Utgör budgetberedning. 
Ansvar också för frågor såsom personal, pensioner, forskning och utveckling, IT, service, fastigheter, miljö, 
energi, livsmedel, upphandling, samarbete i Norrlandstingens regionförbund mm.
För att underlätta politisk styrning och samordning bör ordförandena i Hälso- och sjukvårdsnämnden respektive 
Regionala utvecklingsnämnden sitta med i landstingsstyrelsen. I annat fall krävs formaliserade former för samråd 
mellan organen.

9. Hälso- och sjukvårdsnämnden: 11 ledamöter + 11 ersättare. Ledamöter arvoderas med 10%, vilket täcker 
sammanträdesersättningar. Presidiet arvoderas därutöver, ordförande bör ingå i styrelsen. 
Driftansvarar som utförare av länsjukvården, Folktandvården och den i egen regi drivna primärvården, 
akutsjukvård med ambulansverksamhet och regionsjukvården.

10. Regional utvecklingsnämnd: 11 ledamöter + 11 ersättare. Presidiet arvoderas därutöver, ordförande bör ingå i 
styrelsen. Kan behövas flera ledamöter för att kunna representera hela länet. Kan vara lämpligt med fast arvode till 
ledamöter. Ansvarar för trafik, kultur, folkhälsa, länets utveckling och utvecklingsbidragen.

11. Pensionärsrådet och handikapprådet: Läggs ned. Styrelsen och nämnderna upprättar former för samråd inom sina 
ansvarsområden, med intresseorganisationer och olika grupperingar. Beredningen för medborgardialog för samråd 
i de frågor som beredningen hanterar.

12. Ungdomsrådet och Ungdomstinget: Avskaffas och ersätts i enlighet med miljöpartiets motion med ett 
självstyrande länsorgan för och av ungdomar. Samråd kan också uppnås genom att adjungera ungdomar till 
landstingsorgan

13. Presidierna i Fullmäktige, beredningarna, styrelsen och nämnderna ska bestå av ordförande samt 1a och 2a 
viceordförande. Majoriteten har ordf- och 1a vice ordförandeposten. Oppositionen har 2a vice ordförandeposten

Stöd till ledamöter och partistöd
14. Oförändrat antalet egna dagar till fullmäktigeledamöter, revision och patientnämnd
15. Egna dagar till gruppledare samma som idag.
16. Ersättare i fullmäktige får 10 egna dagar per mandatperiod. Dagens svåröverskådliga och svåradministrerade 

schablonersättning för egna dagar till ersättare som finns inbakat i partistödet tas bort.
17. Stöd till politiska sekreterare utgår som idag med 6% per mandat, men med minimum 50%-ig tjänst per 

fullmäktigeparti.
18. Partistödet minskas genom att det schablonmässiga ersättningen till fullmäktigeersättare tas bort. I övrigt som 

idag.
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torsdag, 05 september 2013, v. 


