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Landstingsstyrelsens förslag till beslut
___________________________________________________________________________

Försök med ny ordning för interpellationer, frågor och
beslutsärenden vid fullmäktiges sammanträden
Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz

Ärendet
Beredningen för översyn av fullmäktiges arbetsordning har inkommit med
förslag till försök med ordning för interpellationer, frågor och beslutsärenden vid fullmäktiges sammanträden.

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att bifalla förslag till försöksverksamhet för interpellationer, frågor och
beslutsärenden
att fastställa förslag till förändrad lydelse av landstingsfullmäktiges
arbetsordning.

Bilagor
1 Förslag till ny ordning för interpellationer, frågor och beslutsärenden
2 Skrivelse från Beredningen för översyn av fullmäktiges
arbetsordning
2003-08-09
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Behandling i landstingsstyrelsen
Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 18 augusti 2004.
Landstingsstyrelsen behandlade ärendet den 24 augusti 2004.

Ärendet och dess beredning
Beredningen för översyn av fullmäktiges arbetsordning har i skrivelse
den 9 augusti 2004 (bilaga) inkommit med förslag till ny ordning för
interpellationer, fr ågor och beslutsärenden vid fullmäktiges sammanträden.
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Bilagor
Förslag till ny ordning för interpellationer, frågor och beslutsärenden

Ny ordning för Interpellationer, Frågor och Beslutsärenden.
Utvidgning av interpellationsrätten
Ett förslag till ändring av arbetsordning för landstingsfullmäktige behandlades i LS 2003-04-01 § 66. Förslaget som återremitterades hade följande
lydelse:
” 18 §
Interpellationer får riktas till
- föredragande landstingsråd,
- ordförandena i landstingsstyrelsen och nämnderna samt ordförande
i fullmäktigeberedning,
- ordförande i utskott inom landstingsstyrelsen och utskott inom annan
nämnd,
- ordförande i de fasta beredningarna under landstingsstyrelsens
hälso- och sjukvårdsutskott och ägarutskott under förutsättning att
de är förtroendevalda i landstinget,
- ordförandena i styrelserna för de direkt eller indirekt landstingsägda
bolagen.
Ordföranden i landstingsstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott och
ägarutskott får överlämna till sådan ordförande i beredning under utskottet,
som nämnts i föregående stycke, att besvara interpellation i ämne som
tillhör beredningens handläggning. Ordföranden i styrelsen för SL får
överlämna till ordförande i regionstyrelse att besvara interpellation i ämne
som tillhör den regionstyrelsens handläggning under förutsättning att den
sistnämnde även är ledamot i SL:s styrelse. ”
Enligt arbetsordning för landstingsfullmäktige, 19 §, kan frågor riktas till
samma personkrets som interpellationer.
För att reglera formerna för att bedöma rätt adressat och för hur överlämnande skall ske till annan av Interpellation/Fråga förslås att det förslag som
behandlades i landstingstyrelsen kompletteras med följande text:
Interpellation/Fråga skall vara ställd till landstingsråd/svarande med
utgångspunkt från gällande ansvarsfördelning/arbetsordning.
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Fullmäktiges sekreterare gör en första bedömning huruvida detta uppfylls
och påpekar eventuella felaktigheter.
I tveksamma fall avgör ordförande efter samråd med övriga presidiet.
Interpellation/Fråga får överlämnas om sakliga skäl finns. Fullmäktiges
sekreterare gör en första bedömning. I tveksamma fall avgör ordförande
efter samråd med övriga presidiet.
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Tid för inlägg och antalet inlägg.
Interpellationer:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Svaranden föredrar svaret varvid hänvisning kan ske till utdelat svar.
Interpellanten 3 min
Svaranden 3 min
Interpellanten 3 min
Svaranden 3 min
Interpellanten 1 min
Svaranden 1 min

Övriga talare 3 + 1 min
-

Om ytterligare talare anmäler sig får svaranden ytterligare 1 minut
för varje ny talare
Ny talare kan få ordet först efter det att svaranden och interpellanten
haft var sitt inlägg.

Frågor:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Fråga 1 min
Svaranden 2 min
Frågeställaren 1 min
Svaranden 1 min
Frågeställaren 1 min
Svaranden 1 min

-

Fråga måste lämnas skriftligen till presidiet senast kl 09.00
sammanträdesdagen.
Varje parti föreslår en prioriteringsordning av frågorna.
Ordföranden avgör efter samråd med övriga i presidiet om frågan får
ställas
Ordförande fördelar frågorna med rimligt hänsynstagande till
partiernas storlek.
Frågan överlämnas efter detta till svaranden.
Frågestunden förläggs till c:a 13.00 och pågår en timme.
Ordföranden försöker genomföra mötet så att starttiden kan hållas,
men avbryter inte ett påbörjat ärende.
Fråga som inte hunnit ställas under frågestunden (1 timme) ”är inte
en fråga”.
Om snarlika frågor överlämnas till presidiet kan presidiet besluta att
behandla frågorna gemensamt enligt arbetsordningen 19 §. Samtliga

-
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frågeställare får delta i debatten, men presidiet utser vem som ställer
frågan.
Beslutsärenden:
I de fall särskild överenskommelse ej har träffats om debattregler tillämpas
följande ordning:
Varje talare får göra tre inlägg. Första inlägg 5 min – andra inlägg 3 min
tredje inlägg 1 minut.
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Skrivelse från Beredningen för översyn av fullmäktiges arbetsordning

Vid fullmäktiges möte den 10 januari 2004 beslöts att tillsätta en fullmäktigeberedning med uppgift att se över fullmäktiges arbetsordning och att lä gga
fram de förslag till ändringar som översynen kan föranleda.
Beredningen har i sitt arbete under våren valt att koncentrera sig på fullmäktiges arbete vad avser interpellationer och frågor, dels med anknytning till ett
tidigare ärende möjligheten till en utvidgning av interpellationsrätten, dels
tider för inlägg och antalet inlägg vid interpellationer och frågor. Det sistnämnda har lett fram till att beredningen äve n diskuterat möjligheten av
vissa tidsbegränsningar vid behandling av motioner och andra beslutsärenden.
Som stöd vid diskussionerna har beredningen genom en enkät till samtliga
fullmäktigeledamöter och förste ersättare fått synpunkter på några frågor och
påståenden som har haft anknytning till fullmäktiges arbete.
Vid möte den 14 juni beslöt beredningen att till fullmäktige överlämna ett
förslag om att genomföra försök med en ny ordning för interpellationer,
frågor och beslutsärenden vid fullmäktiges sammanträden. Beredningens
bedömning var att om förslaget kunde behandlas vid fullmäktiges möte den
14 september ett försök skulle kunna genomföras vid några kommande
möten. En utvidgning av interpellationsrätten skulle då även ingå i försöket.
Enligt fullmäktiges uppdrag till beredningen skall ett slutligt förslag överlämnas till fullmäktige senast under våren 2005. Försöket bör mot den
bakgrunden vara avslutat senast vid februari/mars – sammanträdena för att
ge beredningen möjlighet till en ordentlig utvärdering och diskussion om
erfarenheterna.

