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Landstingets förtroendemannaorganisation 
 

 

Vår uppfattning är att den politiska organisationen bör förändras och kostnaderna minskas.  

Dagens organisation är inte vare sig effektiv eller ändamålsenlig. Det är för många landstingsråd och 

det politiska ansvaret är otydligt fördelat.  

Den tidigare använda modellen med fördelning mellan majoritet och opposition är inte tillämplig med 

dagens parlamentariska läge. Istället föreslår vi en fördelning av sex landstingsråd, där tre råd 

tilldelas den s k Värmlandssamverkan och tre råd tilldelas S och V.  Samtliga landstingsråd arvoderas 

med 50%, vilket även inkluderar gruppledararvode. Landstingsråden kopplas till 

ordförande/viceordförandeuppdrag i styrelsen, hälso-och sjukvårdsutskott och personalutskott. 

De partier som inte tilldelas något landstingsråd erhåller ett gruppledararvode på samma procentsats 

som landstingsråden. 

Vi anser att antalet utskott är för stort och att de ansvarsområden som utskotten är uppdelade i gör att 

styrningen och dialogen mellan politik och förvaltning försvåras. Det är olyckligt att dela upp det 

politiska ansvaret för sjukvårdsverksamheterna, eftersom möjligheterna till helhetstänkande och 

sambandet med tjänstemannaledningen försvåras.  

Vi har sett att ärendeprocesser och beslutsfattande blivit fördröjt och ineffektivt, när flera utskott haft 

anledning att behandla samma frågor och med stor sannolikhet har detta även inneburit en ökad 

belastning på det administrativa tjänstemannastödet. Styrelsearbetet kan stärkas om utskotten har 

klart avgränsade ansvarsområden som utgår från styrelsens behov av fördjupad dialog och 

uppföljning av verksamheterna.  

Det är viktigt att den politiska organisationens kostnader motsvaras av de behov som finns av 

politiskt arbete, demokratins utövande och en välfungerande politisk styrning. Det är också viktigt att 

vi förtroendevalda kan föregå med ett gott exempel i ett läge när de flesta verksamheters kostnader 

ifrågasätts. Den politiska organisation som den andra minoriteten föreslår, innebär en ytterligare ökad 

kostnad och en fortsatt ineffektiv ärendebehandling. Vi vill istället minska antalet landstingsråd och 

antalet utskott, vilket ger både lägre kostnader och möjlighet till effektivare beslutsfattande.  

Uppdraget att som landstingsråd företräda landstinget bör kopplas till de ansvarsroller som finns i 

styrelsens utskott. Om dessa uppdrag skulle knytas till samtliga partier i landstingsfullmäktige tror vi 

att begreppet landstingsråd förlorar i dignitet och legitimitet. Däremot ser vi det som viktigt att alla 

partier som är representerade i fullmäktige har en arvoderad gruppledarfunktion.  
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Vi föreslår följande förändringar av nuvarande politiska organisation: 

Fullmäktiges beredningar 

Antalet fullmäktigeberedningar föreslås vara oförändrat. Däremot föreslås en ökning av antalet leda 

möter till 11 ledamöter och sju ersättare i beredningarna. Dessutom föreslås att Framtidsberedningen 

avskaffas och ersätts med en Folkhälsoberedning där uppdraget ska vara att framtidsinriktat arbeta med 

frågor som rör landstingets arbete för en god folkhälsa i länet.    

Landstingsstyrelsen 

Antalet ledamöter och ersättare i styrelsen föreslås vara oförändrat. 

Landstingsstyrelsens utskott 

Vi föreslår att antalet utskott minskas från nuvarande sex till fyra utskott. Vi föreslår att primärvårds- och 

psykiatriutskottet och sjukhusutskottet slås samman till ett hälso- och sjukvårdsutskott. Vi föreslår att 

folkhälso- och tandvårdsutskottet avskaffas och att folkhälsofrågorna hanteras i en ny folkhälsoberedning 

och att tandvårdsfrågorna hanteras i arbetsutskottet. Hälso- och sjukvårdsutskottet föreslås bestå av 9 

ordinarie ledamöter och 5 ersättare. Övriga utskotts antal ledamöter och ersättare föreslås vara oförändrat.  

Arvoden och uppdrag 

Samtliga arvoden uttrycks i procent av landstingets jämförelsetal för arvoden enligt nuvarande modell. 

Vårt förslag till arvodering i övrigt framgår nedan: 
 
 

Organ Ordförande Vice ordf. 2:e vice ordf. 
 

 

 Landstingsfullmäktige  15%  10%   10% 
 
 

 Landstingsfullmäktiges beredningar 

  hälso- och sjukvårdsberedningen  15%  15% 

 folkhälsoberedningen  15%  15% 

 demokratiberedningen   15%  15% 

   

 Landstingsstyrelsens  utskott 

 Arbetsutskottet  50%  50%  

 Personalutskottet  50%  50% 

 Sjukvårdsutskottet  50%  50%   

 Teknikutskottet   20%  20% 
 

  

 Patientnämnden  10%  10% 
  

 Hjälpmedelsnämnden   10% 

  (gemensam för landstinget och kommunerna) 
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Politiska sekreterare 

Som en konsekvens av vårt resonemang kring det parlamentariska läget föreslår vi att två politiska 

sekreterare på 75 % vardera knyts till dels styrelsens ordförande, dels till styrelsens andre vice ordförande. 

I övrigt ingen förändring.  

Lokaler och övriga resurser 

I likhet med tidigare disponerar landstingsråd arbetsrum i landstingshuset och övrig nödvändig utrustning 

som dator och mobiltelefon. Detsamma gäller de politiska sekreterarna. Även gruppledare ges tillgång till 

arbetsplats, dator och telefon. 

Övrigt 

Till fullmäktigegruppmöten föreslås ordinarie ledamöter kallas, samt en ersättare för var tredje mandat. 

Ersättare utöver detta får arvoderas ur partiresursen. Beträffande partiresurs, utbildning i partiernas regi 

och landstingets revisorer ansluter vi oss till de förslag som lagts från Värmlandssamverkan. Våra 

föreslagna förändringar föranleder revidering av fullmäktiges arbetsordning och styrelsen respektive 

revisionernas reglementen.  

 

Vi föreslår att fullmäktige beslutar  

Att fastställa redovisade förändringar i landstingets förtroendemannaorganisation samt 

Att de ekonomiska konsekvenserna beaktas i förestående budgetbehandling 

Att i god tid inför mandatperioden 2018-2022 arbeta fram förslag till politisk organisation om Landstinget 

i Värmland och region Värmland ska bilda en ny regional organisation.  

 
 
 
 
 


