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Ärende 11

Översyn av Mälardalsrådet och förslag till reviderade stadgar
Miljöpartiet föreslår landstingsstyrelsen besluta
att som remissyttrande till Mälardalsrådet överlämna landstingsdirektörens
tjänsteutlåtande med följande ändringar och tillägg.

Generella synpunkter och förslag gällande översynskommitténs
inledande text
I Översynskommitténs exempelsamlingsdel saknas flera strategiskt viktiga
frågor om klimat, miljö och vattenfrågor.
Några av de absolut viktigaste frågorna för samtliga kommuner och
landsting/regioner runt Mälaren de närmaste 100 åren kommer att vara
frågorna om dricksvatten, transporter på Mälaren, vattennivåhöjningen,
utsläppen av läkemedel och andra kemikalier, sjukdomsspridning i vattnet
m m.
Det bör tydligare framgå ett Mälardalsrådet ska vara en arena för
kunskapsförmedling av goda initiativ och system mellan rådets medlemmar.
b) Mälardalsrådets roll för att hantera storregionala frågor (sid. 4-5)
Justerat förslag: (överst sid. 5)
Att Mälardalsrådet ska vara en organisation för information,
kunskapsförmedling i frågor om klimat och miljö, diskussion och
opinionsbildning i storregionala utvecklingsfrågor
Justerat förslag: (grå rutan ”Därför är storregionala frågor strategiskt
viktiga!” sid. 5):
Mycket forskning (istället för “All forskning”) tyder på att täta
regioner och storstäder genererar tillväxt.
Regionförstoring, vilket inte innebär att en formell politisk stor
Mälardalsregion skapas, är en genväg till att uppnå… o.s.v.
Matchningen av kompetens och idéer (stryk “konsumtion”) ökar
genom ett förbättrat samarbete i regionen. Detta förbättrar
möjligheterna till en positiv utveckling i regionen vad gäller t.ex.
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sociala frågor, miljö, hållbara transporter och regional planering
(stryk “när det blir enklare för varor, tjänster, kapital och inte minst
människor att röra sig inom en region, både fysiskt och socialt”).

Förslag till ändringar och tillägg i stadgarna:
Paragraf 3:
Kommentar: Bra med skrivningar om “tillhandahålla fora för samverkan i
gemensamma strategiska frågor, skapa förutsättningar för samfällt
agerande”, men vissa aspekter saknas.
Justerat förslag: Mälardalsrådets uppgift är att tillhandahålla fora för
samverkan och kunskapsförmedling, i gemensamma strategiska
frågor, skapa förutsättningar för hållbar utveckling, samfällt
agerande och företräda Mälardalsrådet nationellt och internationellt.
Paragraf 4
Tillägg: och fastställs av rådsmötet.
Paragraf 6:
Ändring: Antalet utjämningsmandat ska vara 40 %
Paragraf 13:
Tillägg: Valet ska beredas av valberedningen.
Paragraf 27
Kommentar: Ändringen så att halva avgiften betalas av kommuner med upp till
20 000 invånare är bra då det lägger ett större åtagande på de stora, mer
välmående medlemmarna.

d) politisk representation och e) framtida arbetsformer
Önskan om att tydligare skrivningar tas fram:
Styckena d) och e) är i huvudsak bra, det behövs dock tydligare skrivningar
om engagemang och deltagande i styrelse, utskotts- och projektarbeten, framför
allt tjänstemän men också politiker, hos de två största medlemmarna,
Stockholms stad och Stockholms läns landsting, för att arbetet ska få den tyngd
som krävs för att ge faktiska resultat.
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Utskottens och arbetsgruppers roll (sid 8)

Förslag: Att styrelsen ges i uppdrag att ta fram en arbetsordning för
Mälardalsrådets arbete, och föreslå hur ett mer aktivt deltagande från
Mälardalsrådets största medlemmar i utskott och arbetsgrupper ska
utformas, så Mälardalsrådets arbete ges mer tyngd.

