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Att
-----------------------------------------------------------------------------------------Organ

Landstingsfullmäktige

Plats

Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås

Tidpunkt

Onsdagen den 23 november 2016
------------------------------------------------------------------------------------------

§ 149

Motion om västmanlänningarnas delaktighet i storregionfrågan genom folkomröstning
LTV 160412

Maria Liljedahl och Ann-Christin From Utterstedt båda (SD) föreslår i en motion
inkommen 2016-03-09 att Landstingsstyrelsen ges i uppdrag att verkställa en
folkomröstning rörande bildandet av en storregion mellan då Region Västmanland
och annat/andra län i samband med de allmänna valen 2018, samt att Landstingsstyrelsen ges i uppdrag att ta fram hur frågeställningen och svarsalternativen i
folkomröstningen skall lyda.
Fullmäktiges presidium har överlämnat motionen till landstingsstyrelsen för yttrande,
LF 2016-04-22 § 28 c.
Landstingsstyrelsens yttrande
Regeringen har tillsatt en kommitté – Indelningskommittén - med uppdrag att föreslå
en ny läns- och landstingsindelning som innebär att Sverige delas in i väsentligt färre
län och landsting.
Möjligheten att anordna en folkomröstning finns reglerad i kommunallagen. Det
första ställningstagandet inför en eventuell folkomröstning är om den fråga
omröstningen gäller faller inom ramen för den kommunala kompetensen och om det
är en fråga som fullmäktige kan besluta om. För landstingets del gäller det frågor om
kultur, kollektivtrafik och sjukvård.
Frågan om bildande av storregion kommer att beslutas på nationell nivå av riksdagen
efter förslag från regeringen/indelningskommittén.
Vid riksdagens sammanträde i juni i år bifölls konstitutionsutskottets betänkande
2015/16:KU25 där riksdagen ställde sig bakom förslaget ”att regeringen bör
återkomma till riksdagen med förslag till bestämmelser av innebörden att
befolkningens önskemål och synpunkter ska beaktas vid ändringar i
landstingsindelningen”. Riksdagens beslut innebär inte att någon ny lagstiftning
tillskapats eller att någon ytterligare beslutskompetens tillförts landstingen.
I ärendet yttrar sig
Maria Liljedahl (SD), Denise Norström (S), Tomas Högström (M), Pernilla Rinsell (MP),
Helena Hagberg (L), Arvid Hedeborg (S), Hans Jansson (V),Susanne Henning Aihonen
(M), Gunnar Björnstad (M), Andreas Porswald (MP), Birgitta Andersson (C) och Malin
Gabrielsson (KD).
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I ärendet yrkar
Maria Liljedahl (SD), Tomas Högström (M), Helena Hagberg (L) bifall till motionen.
Denise Norström (S), Pernilla Rinsell (MP), Hans Jansson (V) bifall till
landstingsstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att fullmäktige
beslutat enligt landstingsstyrelsens förslag. Votering begärs.
Ordföranden föreslår följande omröstningsordning. Den som röstar för
landstingsstyrelsens förslag röstar ja och den som röstar för Maria Liljedahl med
fleras yrkande röstar nej.

Bilaga 7

Omröstningsresultat
När omröstningen avslutats har ja fått 47 röster och nej 27 röster. Tre ledamöter var
frånvarande. Ordföranden konstaterar att fullmäktige har beslutat i enlighet med
landstingsstyrelsens förslag.
Fullmäktiges beslut enligt landstingsstyrelsens förslag
1.

Bilaga 8

Motionen avslås.

Reservation
Reservation enligt bilaga lämnas av Maria Liljedahl, Gunhild Kjellberg, Magnus
Edman, Ragnhild Jansson, Börje Brandhill och Jan Johansson Christer Lenell (samtliga
SD).
Mot beslutet till förmån för Maria Liljedahls yrkande reserverar sig
Tomas Högström, Johan Eriksson, Carina Sjölund, Maria Dellham, Mikael Andersson
Elfgren, Stephanie Bruksgård, Gunnel Wallquist, Andreas Weiborn, Stefan Bengtsson
Svärd, Johan Widén, Gunnar Björnstad, Sverre Linton, Fredrik Larsson, Susanne
Henning Aihonen, Silvana Enelo-Jansson och Stefan Suvero (samtliga M).
Helena Hagberg, Anita Lilja-Stenholm, Gabriella Thies, Bengt-Åke Nilsson och Ida
Lindh (samtliga L).

Paragrafens slut -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vid protokollet

Benita Gren Karlsson, mötessekreterare

Justerat 2016-12-01

Glenn Andersson
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Ordförande

Malin Gabrielsson

Helena Hagberg

Justerare

Justerare

Att justeringen tillkännagivits på landstingets anslagstavla
2016-12-01 intygas:

Rätt utdraget intygas 2016-12-08

Andreas Engstedt
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