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Arbetsordning för landstingsfullmäktige, reglemente för landstingsstyrelsen och
nämnder, bolagsordning och specifika ägardirektiv för AB Storstockholms
Lokaltrafik och Waxholms Ångfartygs AB samt ändring i ägarpolicy för
Stockholms läns landsting
För information till länets innevånare är det viktigt att annonseringen av ärenden inför
landstingsfullmäktige är komplett dvs även innehåller interpellationer.
För demokrati och ansvarsutkrävandet är det viktigt att interpellationer behandlas inom
rimlig tid sedan den är väckt. Viktigt är att det är förenligt med det
föredragningsansvar som landstingsråden innehar och inte minst för de medborgare
som önskar svar av ansvarig politiker.
Landstingsstyrelsen föreslås besluta
att justera bilaga 7 tillhörande attsats 13, arbetsordningen för landstingsfullmäktige i
enlighet med nedan,
§5 Kungörelse om sammanträden m m

Kungörelse om sammanträde med landstingsfullmäktige utfärdas enligt
bestämmelserna i 5 kap 8 § KL. Tillkännagivande i ortstidning enligt 5 kap
10 § KL ska innehålla uppgifter om de ärenden som ska avgöras genom beslut
samt om besvarande av interpellationer som ej bordlagts..
Beslutsärenden behandlas i den ordning de tagits upp i kungörelsen.
Fullmäktige får dock besluta om ändring av ordningsföljden.
Kungörelse om sammanträde, vid vilken revisionsberättelse framläggs, ska
minst en vecka före sammanträdet även tillställas de revisorer som framlagt
berättelsen.
Har enligt 3 § arbetsordningen tid bestämts för fortsatt sammanträde ska
kungörelse om sammanträdet utfärdas med uppgift om de beslutsärenden
som inte slutbehandlats. Om kungörelse inte hinner utfärdas ska frånvarande
ledamöter underrättas om tiden genom förvaltningens kansli. Till
frånvarande hänförs även ledamot, som företrätts av ersättare.
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17 § Interpellationer

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,
- ordförandena i programberedningarna och sjukvårdsstyrelserna
under hälso- och sjukvårdsnämnden under förutsättning att de är
förtroendevalda i landstinget,
- ordförandena i styrelserna för de direkt eller indirekt landstingsägda
bolagen.
Ordförandena i landstingsstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden samt
trafiknämnden får överlämna till ordförande i underlydande organ under
respektive nämnd att besvara interpellation i ämne som tillhör det
underlydande organets ansvarsområde, förutsatt att det underlydande
organet har beslutsmandat enligt delegationsordningen.
Enligt 5 kap 50 § KL ska interpellationerna ha ett bestämt innehåll och vara
försedda med motivering. De bör ställas enbart i angelägenheter av större
intresse för landstinget.
Interpellation ska inges till landstingsstyrelsens förvaltning senast fyra
dagar före sammanträde vid vilket den är avsedd att framställas. Tillåts
interpellationen bör den besvaras senast vid nästa sammanträde.
Svar på interpellation bör lämnas skriftligt och före besvarandet utdelas till
fullmäktiges ledamöter.
Om svaret lämnas på annat sammanträde än det vid vilken interpellationen
tillåtits, ska skriftligt svar tillställas interpellanten senast 24 timmar före
sammanträdet.
Fullmäktiges presidium får besluta om sammanslagning av
interpellationsdebatt avseende interpellationer inom samma ämnesområde.
Sammanslagning sker i möjligaste mån efter samråd med interpellanterna
och svaranden.
Behandlingen av interpellationer bör som regel fullföljas även om
interpellanten är frånvarande vid sammanträdet då interpellationen ska
besvaras.
att för övrigt besluta enlig förslag från landstingsrådsberedningen.
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