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Svar på skrivelse från Miljöpartiet de Gröna om hanteringsordning avseende
dagordningar och ärenden i utskott och beredningar

Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl
ÄRENDET
Miljöpartiet de Gröna har inkommit med skrivelse om hanteringsordning avseende
dagordningar och ärenden i utskott och beredningar.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta
att anse skrivelsen besvarad.
För att ge ledamöter och ersättare i landstingets olika organ goda möjligheter att förbereda sig inför sammanträden sänds i normalfallet både kallelse med dagordning
även eventuella handlingar ut 10-14 dagar före sammanträdet. Det gäller även utskott
och beredningar.
Hur presidiet deltar i förberedelsearbetet inför sammanträdena avgörs av respektive
ordförande.
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ÄRENDET OCH DESS BEREDNING
Miljöpartiet de Gröna har inkommit med en skrivelse den 15 februari 2011 (bilaga)
och krävt att dagordning och ärenden skall skickas ut i god tid i förväg till beredningar och utskott för att möjliggöra för oppositionen att driva sin politik.
Tf landstingsdirektören har i tjänsteutlåtande den 25 februari 2011 (bilaga) föreslagit landstingsstyrelsen besluta att anse skrivelsen besvarad.
Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 16 mars 2011.
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Skrivelse angående ärendehantering i beredningar och
utskott
Miljöpartiet de Gröna i Stockholms läns landsting vill påpeka att,
dagordningar och ärenden saknas eller kommer väldigt sent till beredningar
eller utskott. I vissa fall involveras inte presidiet i arbetet med utskicket.
Exempel på detta är NKS-beredningen, Miljö- och skärgårdsberedningen
eller Beredningen för sjötrafik. Detta försvårar arbetet i beredningarna och
utskotten samt skapar en otydlighet kring de politiska uppdragen samt
styrningen. Våra presidieledamöter hindras också att ta ett övergripande
ansvar på det sätt som förväntas. Miljöpartiet upplever att det är en
urholkning av demokratin som sker, oppositionen ges inte möjlighet att
verka politiskt.
Miljöpartiet kräver att dagordningar och ärendena skickas ut i god tid i
förväg som möjliggör för oppositionen att driva sin politik.
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Svar på skrivelse från Miljöpartiet angående
ärendehantering i beredningar och utskott
Ärendebeskrivning
Miljöpartiet kräver att dagordning och ärenden skall skickas ut i god tid i
förväg till beredningar och utskott för att möjliggöra för oppositionen att
driva sin politik
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2011-02-22.
Skrivelse från Miljöpartiet 2011-02-14.
Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslås besluta
att anse skrivelsen besvarad.
Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen ansvarar för att utsändning av dagordning och ev handlingar
till utskott och beredningar äger rum 10 - 14 dagar före sammanträdet.
Detta ger ledamöter och ersättare goda möjligheter att läsa handlingar och
inkluderar två helger. Utskicken till utskott och beredningar sker
elektroniskt. Samtidigt publiceras även dagordning och handlingar på
webbplatsen sll.se/politik för respektive beslutsorgan.
Inom Trafiknämnden sker ärendehanteringen så att SL/Waxholmsbolagets
sammanträden äger rum 14 dagar innan Trafiknämnd, med mellanliggande
Beredning för Sjötrafik, 1 vecka innan Trafiknämnd. Detta medför att
inläsningstiden kan bli något kortare än i LS utskott och beredningar.
Enligt reglemente för landtingsstyrelse och nämnder samt delegationsordning för landstingsstyrelsen är det enbart ett utskott som har
beslutanderätt, inte beredningarna. Eftersom flera beredningar och utskott
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just startat sitt arbete har fokus legat på information och föredragning på
sammanträdena.
Hur presidiet deltar i förberedelsearbetet inför sammanträdena avgörs av
respektive ordförande.
Miljökonsekvenser av beslutet
I enlighet med landstingets miljöpolitiska program Miljösteg 5 har hänsyn
till miljön beaktats och bedömningen är att det inte är relevant med en
miljökonsekvensbeskrivning i detta ärende.

Toivo Heinsoo
Tf landstingsdirektör
Anders Nyström
Administrativ direktör
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