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Svar på motion från Jörgen Larsson (C) om att förlänga möjligheten
för fullmäktigeledamöter att ställa frågor
Ärendebeskrivning
Jörgen Larsson (C) har lämnat in en motion till regionfullmäktige om möjligheten
att förlänga tiden för fullmäktiges ledamöter att ställa frågor under punkten
fullmäktiges frågestund. Efter majoritetsskiftet har mängden frågor ökat och
Jörgen Larsson vill därför att tiden för frågestunden utökas från 30 minuter till 1
timme.
Fullmäktiges frågestund infördes på försök i dåvarande landstingsfullmäktige
redan 2005 för att göra fullmäktigearbetet livligare och mer dagsaktuellt och har
sedan permanentats.
I arbetsordningen för regionfullmäktige punkt 15 Frågor från fullmäktigeledamöter
(fullmäktiges frågestund) står skrivet:

Vid varje fullmäktigesammanträde ska ledamot eller tjänstgörande ersättare få
tillfälle att ställa frågor i dagsaktuella ämnen som berör regionens verksamhet
eller roll i samhället till någon ledamot i regionstyrelsen. Frågorna ska vara korta
och muntliga liksom svaren. Frågor och svar begränsas till två minuter vardera. En
följdfråga får ställas och besvaras.
Fullmäktiges frågestund, som inte ska användas till debatt, ska genomföras vid
varje fullmäktigesammanträde vid en tidpunkt som anges i programmet för
fullmäktigesammanträdet. Frågestunden får vara högst 30 minuter vid varje
sammanträde.
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Statistiken från 2012-2016 visar att antalet frågor legat kring 5-7 stycken per
sammanträde och tiden för fullmäktiges frågestund har varit ca 10-15 minuter per
sammanträde men både antalet frågor och tiden har ökat sedan majoritetsskiftet
i oktober 2015. Om det är en tillfällig ökning eller om det kommer att se lika ut
resten av mandatperioden är svårt att förutsäga.
Ledamöterna har utöver fullmäktiges frågestund möjlighet att ställa frågor genom
att lämna interpellationer och frågor. Svaren på dessa har vid ett flertal tillfällen
bordlagts på grund av tidsbrist. En utökning av tiden för fullmäktiges frågestund
skulle sannolikt innebära en ytterligare inskränkning av tiden för behandling av
interpellationer och frågor.
Eftersom tiden på fullmäktige ofta är knapp finns idag inte möjlighet att utöka
tiden för fullmäktiges frågestund till en timme per sammanträde.
Fullmäktiges presidium behandlade ärendet den 2016-05-31, §44 och föreslår att
motionen avslås.

Regiondirektörens förslag
Fullmäktiges presidium föreslår regionstyrelsen
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
Motionen avslås.

Utdrag till
Jörgen Larsson (C)

