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Landstingsstyrelsen
Skrivelse om "kontrollstation" - den utlovade årliga prövningen av storleken på
nämnder och Landstingsstyrelse
Trots kraftig tillbakagång och förlorad majoritet i valet för drygt ett år sedan såg
landstingsmoderaterna till att få extra röster i Landstingsstyrelsen, Trafiknämnden
och Hälso- och sjukvårdsnämnden. Tack vare passivt stöd från Sverigedemokraterna
kunde man ändra nämndstorlekama så att Moderaterna fick en extra ledamot och
utslagsröst, trots att detta inte speglar valresultatet och fuUmälctiges sammansättning.
Att utan politisk uppgörelse skapa en konstruerad majoritet som inte speglar valresultatet gör givetvis den demokratiska legitimiteten svag. Den förändrade nämndsstorleken gjordes samtidigt som stora utfästelser om nytt samarbetsklimat och en årlig
"kontrollstation" som en säkerhetsventil.
När beslutet om utökat antal ledamöter fattades av alliansminoriteten i fullmäktige 21
oktober 2014 konstaterade finanslandstingsrådet Torbjörn Rosdahl (M) att: "det är
en sak vi inte är överens om, nämligen antalet ledamöter i landstingsstyrelsen "
Alliansen förespråkade nämndstruktur där Landstingsstyrelsen och Hälso- och sjukvårdsnämnden samt Trafiknämnden bemannades med 20 ledamöter, medan de tre
rödgröna partierna förespråkade en nämndstruktur med 19 ledamöter. Förra mandatperioden bestod Landstingsstyrelsen av 19 vilket gör att de rödgröna önskade ett
oförändrat antal ledamöter, medan alliansen okonventionellt önskade ett jämnt antal
ledamöter som då inte speglar fullmäktiges styrkeförhållanden.
Finanslandstingsrådet Torbjörn Rosdahl (M) lovade muntligen på ovan nämnda
fullmäktigemöte 21 oktober 2014 en "säkerhetsventil":
"skulle de rödgröna tycka detta är alldeles förskräckligt dåligt kan fullmäktige upphäva beslutet, så kan vi välja igen. Det är en säkerhetsventil som de rödgröna vill ha
och som vi självklart kan ställa upp på. "
Något som enligt finanslandstingsrådet Rosdahl ska ske genom att:
"...vi kommer att komplettera den överenskommelse vi har mellan Alliansen och de
rödgröna med att vi helt enkelt en gång om året avsäger oss våra uppdrag, och förhoppningsvis återuppstår omedelbart genom ett klubbslag vidfullmäktigemötet, för
då blir det den kontrollstation som de rödgröna så gärna vill ha. "
Finänslandstingsrådet Torbjörn Rosdahl (M) menade slutligen också:
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"Ni har hört att de inte litar på oss i Alliansen. Men de ska veta att de har fel. Därför
vågar vi ställa upp på dettd\
I den överenskommelse som slöts mellan Moderaterna och Socialdemokraterna, undertecknad av partiernas gruppledare Torbjörn Rosdahl (M) och Erika Ullberg (S),
står därför tydligt:
"Val av ledamöter och ersättare i samtliga nämnder och styrelser skall gälla för ett år
i taget."
Slutsatsen av denna överenskommelse som träffats och de löften som finanslandstingsrådet avgett i fullmäktige går ej att misstolka. Frågan om nämndernas och styrelsernas storlek - inklusive landstingsstyrelsen - ska prövas en gång om året och
detta måste, för att löftet ska kunna infrias, senast ske vid årets sista landstingsfullmäktigemöte 15 december i år.
För att ge möjlighet till eventuella förberedelser, formella eller praktiska, så har vi
också lyft denna fråga under frågestunden på Landstingsfullmäktige i oktober, samt
på Landstingsrådsberedningen och nu på Landstingsstyrelsen.
I enlighet med parternas överenskommelse föreslår vi därför landstingsstyrelsen besluta föreslå landstingsfullmäktige den 15 december
att

på lämpligt sätt pröva frågan om antalet ledamöter i Landstingsstyrelsen för perioden 1 januari 2016 till 31 december 2016

att

pröva frågan om antalet ledamöter i Trafiknämnden för perioden 1 januari 2016 till 31 december 2016

att

pröva frågan om antalet ledamöter i Hälso- och sjukvårdsnämnden för
perioden 1 januari 2016 till 31 december 2016

