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Landstingsstyrelsen

Slutrapport från beredningen för översyn av landstingsfullmäktiges
arbetsordning
Ärendet
Vid fullmäktiges möte den 10 februari 2004 beslöt fullmäktige att tillsätta
en fullmäktigeberedning med uppgift att se över fullmäktiges arbetsordning
och att lägga fram de förslag som översynen kunde föranleda. Slutlig rapport över arbetet jämte förslag till ny arbetsordning för Stockholms läns
landstingsfullmäktige överlämnas härmed.
Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslås besluta föreslå landstingsfullmäktige besluta
att
fastställa den nya arbetsordningen för Stockholms läns landstingsfullmäktige att gälla från och med den 1 juli 2005,
att

godkänna att beredningen härmed fullgjort sitt uppdrag samt

att

upplösa beredningen.

Bakgrund
Till fullmäktiges ordförande lämnades hösten 2003 en skrivelse från gruppledarna för moderaterna, folkpartiet och kristdemokraterna med he mställan
att ordförande skulle ta initiativ till att en grupp tillsattes med uppgift att se
över de paragrafer i arbetsordningen som reglerade interpellationer och frågor.
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Ordföranden lämnade över frågan till fullmäktige som anslöt sig till ordförandens förslag att man borde göra en total översyn av arbetsordningen. En
fullmäktigeberedning valdes den 10 februari 2004 med förutom presidiet en
representant från varje partigrupp. Denna beredning skulle även behandla
tre stycken motioner, dels motion nr 2003:12 av Birgitta Rydberg m fl (fp)
om öppna frågestunder i landstingsfullmäktige, dels motion nr 2002:4 av
Inger Persson och Jan Bergvall (v) med förslag att en utredning tillsattes
med uppdrag att lägga fram förslag på hur dialogen mellan fullmäktige och
medborgarna skulle kunna öka, dels motion nr 2003:61 av Staffan Sjödén
(m) med förslag om att i landstingssalen placera Sveriges, Europeiska unionens och Förenta nationernas flaggor.
Arbetet
Arbetet i beredningen har präglats av en ambition från alla att uppnå en
samsyn i de olika frågor som behandlats. De förslag som överlämnats till
fullmäktige har också med endast något undantag varit förankrade i en enhällig beredning. Beredningen har mötts vid femton tillfällen. Ledamöterna
har emellan sammanträdena stämt av och lyssnat med sina respektive partigrupper om deras uppfattning om de lösningar som diskuterats i beredningen.
Interpellationer och Frågor
Beredningen valde att inledningsvis koncentrera sig på fullmäktiges arbete
vad avser interpellationer och frågor; dels rörande möjlighet till en utvid gning av interpellationsrätten, dels rörande tider för inlägg och antalet inlägg
vid interpellationer och frågor. Det sistnämnda ledde fram till att beredningen även diskuterade möjligheten av vissa tidsbegränsningar vid behandling
av motioner och andra beslutsärenden.
Som stöd vid diskussionerna hade beredningen genom en enkät till samtliga
fullmäktigeledamöter och förste ersättare fått synpunkter på några frågor
och påståenden som hade anknytning till fullmäktiges arbete. Debattreglerna
vid Sveriges riksdag, vid några andra landsting/regioner och kommuner var
också en del av beredningens underlag. En fördjupad diskussion fördes med
fullmäktiges presidium och gruppledare från Gävleborgs läns landsting vid
den studieresa beredningen företog till Gävle.
Beredningen beslöt i juni 2004 att till fullmäktige överlämna ett förslag om
att genomföra ett försök med en ny ordning för interpellationer, frågor och
beslutsärenden vid fullmäktiges sammanträden. Fullmäktige biföll beredningens förslag och under några möten under hösten 2004 och vintern 2005
prövades det nya regelverket.
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Försöket har fallit väl ut, varför fullmäktige valt att förlänga försöket fram
till dess att det slutliga förslaget till ny arbetsordning behandlas.
Motionssvar
Vid utarbetande av de nya reglerna hade beredningen som underlag bl a den
motion som Birgitta Rydberg lämnat in om öppna frågestunder i landstingsfullmäktige (se ovan). Till stor del kom tankarna i motionen att beaktas va rför beredningen föreslog fullmäktige inför dess möte den 15 februari 2005
att motionen skulle anses besvarad. Fullmäktige beslöt enligt beredningens
förslag.
Även de andra två motionerna, om dialog mellan fullmäktige och medborgarna och om placering av flaggor i landstingssalen, vilka har överlämnats
till beredningen har diskuterats. Svar har utarbetats och kommer enligt vad
beredningen erfarit att behandlas vid fullmäktiges möte den 7 juni 2005.
Fullmäktiges arbetsordning
De större förändringar som föreslås i bifogade förslag till ny arbetsordning
för landstingsfullmäktige kan sammanfattas på följande sätt; ny form för
frågestunden, utvidgning av interpellationsrätten samt begränsningar i antalet inlägg och talartider vid frågor, interpellationer och beslutsärenden (med
vissa undantag). Beredningens avsikt har varit att hä rigenom få mer aktuella
debatter och ett bättre tempo under mötena. Erfarenheterna från det försök
som genomförts under ett antal fullmäktigemöten med de nya reglerna har
också varit goda.
Andra ändringar som föreslås jämfört med nu gällande arbetsordning har
utgått från förändringar i lagstiftningen eller varit konsekvenser av tidigare
fattade beslut i fullmäktige.
Beredningen hänvisar för övrigt till bifogade förslag som är uppställt så att
det är möjligt att göra en direkt jämförelse mellan den nu gällande och den
nya arbetsordningen.
Övriga frågor
I samband med beredningens diskussion kring Staffan Sjödéns motion om
flaggor i landstingssalen lämnades synpunkter på de förändringar beträffande inredning och utsmyckning i land stingssalen som planeras under år 2005.
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Förutom fullmäktigedebatter som en följd av beslutsärenden, interpellationer och frågor har vid beredningens möten diskuterats två andra alternativ.
- En debatt i någon övergripande större fråga , exempelvis skärgården,
regionplanering, 3 S- utredningen.
- Ett parti skulle genom sin gruppledare hos presidiet kunna begära en
debatt i ett aktuellt ämne.
Beredningen har inte funnit skäl till att reglera formen för sådana debatter.
Inom ramen för det förslag beredningen lämnar ges det möjlighet att geno mföra sådana.

Conny Andersson

