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Landstingsstyrelsens förslag till beslut
___________________________________________________________________________

Motion 2003:12 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om öppna
frågestunder i landstingsfullmäktige
Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz

Ärendet
Motionärerna föreslår att landstingsfullmäktige ska besluta att införa öppna
frågestunder.

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad med hänvisning till skrivelsen från Beredningen
för översyn av landstingsfullmäktiges arbetsordning.

Motionärernas förslag har varit starkt bidragande till det försök i motionens
anda som för närvarande prövas i landstingsfullmäktige. Efter utvärdering av
det pågående fö rsöket kommer förslag att lämnas till landstingsfullmäktige
om en mer permanent utformning av frågeinstitutet.

Bilagor
1 Motion
2 Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
2003-05-20
3 Skrivelse från Beredningen för översyn av landstingsfullmäktiges 2004-11-10
arbetsordning
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Behandling i landstingsstyrelsen
Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 26 januari 2005.
Landstingsstyrelsen behandlade ärendet den 15 februari 2005.

Ärendet och dess beredning
Birgitta Rydberg m fl (fp) har i en motion (bilaga), väckt den 11 februari
2003, föreslagit landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta att
införa öppna frågestunder.

Ärendet har remitterats till landstingsdirektören samt till Beredningen för
översyn av landstingsfullmäktiges arbetsordning.

Landstingsdirektören har i tjänsteutlåtande den 20 maj 2003 (bilaga)
föreslagit landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta att
besvara motionen enligt framlagt förslag.

Beredningen för översyn av landstingsfullmäktiges arbetsordning har
den i skrivelse den 10 november 2004 föreslagit landstingsstyrelsen föreslå
landstingsfullmäktige besluta att anse motionen besvarad.
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Bilagor
Motionen
Det är viktigt att ständigt utveckla de demokratiska formerna för landstingsfullmäktiges möten. Ett sätt är öka möjligheterna för de enskilda ledamöterna att under obyråkratiska former ställa frågor till de föredragande landstingsråden i majoriteten. En sådan frågestund har införts i Stockholms
stadsfullmäktige men också i Västra Götalandsregionen. Erfarenheterna är
positiva. Det blir en vitalare politisk debatt om det går att få svar samma dag
på en aktuell frågeställning än om svaret debatteras två månader senare.
Ett liknande system med en frågestund bör införas i landstingsfullmäktige i
Stockholms län. Det skulle kunna utformas på så sätt att den enskilde
ledamoten lämnar en kort skriftlig fråga senast kl. 09.15 fullmäktigedagen.
Sammanträdet kan såsom i Stadshuset inledas med att under en halvtimme
får ledamöter ta upp frågor till debatt. Det förutsätts att de frågor som väcks
inte kräver djupare faktaletande. Med korta rappa inlägg om tre inlägg om
två minuter vardera bör ett par dagsaktuella frågeställningar hinna belysas.
Det kommer förhoppningsvis att öka allmänhetens intresse för landstingsfullmäktiges möten.

Vi föreslår landstingsfullmäktige besluta
att införa öppna frågestunder.

Stockholm den 11 februari 2003
För folkpartiets landstingsgrupp

Birgitta Rydberg

Maria Wallhager

Andres Käärik
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Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
Synpunkter
I ett parlamentariskt styrelseskick är en av de folkvaldas viktigaste uppgifter
att granska det verkställande organet. Ett betydelsefullt instrument för den
enskilde ledamoten är rätten att ställa frågor till ansvariga landstingsråd m fl.
Ledamöterna kan härigenom få upplysningar om hur förvaltningen sköts och
härigenom utöva en viss kontroll över denna. I kommunallagen regleras
frågeinstitutet i 5 kap 54-56 §§.
I motionen belyses förhållandena beträffande s.k. öppna frågestunder i
fullmäktige inom Stockholms stad och Västra Götalandsregionen.
Såväl inom Stockholms stad som inom Västra Götalandsregionen har försök
med muntlig frågestund genomförts. Där har man valt ett alternativ med en
mer obyråkratisk frågestund av det slag som föreslås i motionen som
ersättning för den ordning man tidigare haft. Det tidigare frågeinstitutet har
varit motsvarande det som idag finns vid landstingsfullmäktige i Stockholm.
Enighet har rått inom staden att försöket varit lyckat och den nya varianten av
muntlig frågestund har permanentats. Sammalunda har skett inom Västra
Götalandsregionen även om meningarna där varit delade bland de förtroendevalda om fördelarna med det nya sättet att arbeta. Även regionfullmäktige i
Skåne har i sin arbetsordning infört bestämmelser om frågestund av samma
slag.
Med undantag för vissa mindre skillnader i arbetsordningarna dem emellan,
har en frågestund förlagts i omedelbar anslutning till och före uppropet till
fullmäktiges sammanträde. Fråga ställs muntligen och anmäles med
eventuell rubrik vid sammanträdet. Frågorna behandlas i den ordning de
anmäles. Dock gäller att ytterligare frågor från samma ledamot behandlas
sist bland frågorna. Frågor får endast ställas till den krets av förtroendevalda
vilka fullmäktige beslutat om. I övrigt gäller att det är fullmäktige som
beslutar om en fråga får framställas.
För Stockholms läns landsting gäller sedan länge, att fullmäktigeledamöterna har rätt och möjlighet att ställa frågor till föredragande landstings råd, till
ordförande i landstingsstyrelsen, i utskott inom landstingsstyrelsen, i nämnd
eller i fullmäktigeberedning eller i styrelsen för landstingsägt bolag.
Fråga skall vara skriftlig och lämnas in till landstingskontoret senast fyra
dagar före det sammanträde vid vilket den skall besvaras. Enligt gällande
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arbetsordning skall avbrott ske vid fullmäktiges sammanträde mellan
klockan 13.00 – 14.00 för besvarande av frågor.
Av motionen framgår inte helt klart om den föreslagna öppna frågestunden
skulle ersätta eller utgöra ett komplement till den redan existerande. Oberoende
av vilket alternativ som avses medger i dagsläget inte arbetsordningen för
Stockholms läns landstingsfullmäktige en frågestund utformad på det sätt som
föreslås.
Frågan om eventuella ändringar i arbetsordningen som en följd av
motionärernas förslag föreslås överlämnas till fullmäktiges presidium.
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Skrivelse från beredningen för översyn av landstingsfullmäktiges
arbetsordning
Frågorna om hur den kommunala demokratin kan fördjupas och utvecklas
har ägnats stor uppmärksamhet i olika utredningar och i praktisk försöksverksamhet. Efter olika initiativ i frågan beslöt fullmäktige den 10 februari
2004 att tillsätta en beredning för att se över fullmäktiges arbetsordning med
inriktning på hur arbetet i fullmäktige kan göras intressantare och hur den
enskilde ledamotens möjligheter att påverka kan stärkas. Till beredningen
överlämnades tre stycken motioner bl a den som inlämnats av Birgitta
Rydberg m fl om öppna frågestunder i landstingsfullmäktige. Slutligt förslag
från beredningen skall föreläggas fullmäktige senast under våren 2005.
Beredningen valde att inledningsvis koncentrera sig på fullmäktiges arbete
vad avser interpellationer och frågor. Ett förslag överlämnades till fullmäktige som vid möte den 14 september beslöt om ett försök med ny
ordning för interpellationer, frågor och beslutsärenden vid fullmäktiges
sammanträden. Den nya ordningen innebär förutom vissa begränsningar i
antalet inlägg och tider för inlägg i debatten även en något annan utformning
av frågestunden. Syftet är här att skapa utrymme för fler aktuella frågeställningar och att få mera spänst i debatten.
Vid utarbetande av förslaget hade beredningen som underlag bl a den
motion som Birgitta Rydberg m fl inlämnat. Till stor del har tankarna i
motionen beaktats i beredningens förslag.
Efter utvärdering av det pågående försöket kommer ett förslag till bl a den
definitiva utformningen av frågeinstitutet vid fullmäktiges möten att överlämnas till fullmäktige.
Beredningen föreslår att Birgitta Rydbergs m fl motion om öppna frågestunder i landstingsfullmäktige kan anses vara besvarad.

