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Regionfullmäktige

Plats

Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås

Tidpunkt

Onsdagen den 19 april 2017
------------------------------------------------------------------------------------------

§ 60

Motion om allmänpolitisk debatt i fullmäktige
LTV 160993

Mikael Andersson Elfgren (M) föreslår i en motion inkommen 2016-06-23 att
Landstinget Västmanland en gång per år inför en allmänpolitisk debatt i syfte att
diskutera frågor med relevans för Landstinget/Region Västmanland.
Fullmäktiges presidium har överlämnat motionen till landstingsstyrelsen för yttrande,
LF 2016-09-21 § 91 a).
Regionstyrelsens yttrande
Sedan ett antal år tillbaka har fullmäktige i samband med antagandet av landstings-/
regionplanen tillåtit en inledande allmänpolitisk debatt som anknyter till styrelsens
förslag till planen och de olika partiernas förslag till plan. Motionären vill utöka den
möjligheten och årligen införa en allmänpolitisk debatt där partierna i fullmäktige ges
möjlighet till en vidare allmänpolitisk debatt som rör flera frågor inom regionen men
dock inom regionens kompetensområde. En sådan möjlighet kan vara vitaliserande
för den politiska debatten men kan också bli väldigt ostrukturerad.
Det motionären nu föreslår var uppe till diskussion 2002 i samband med att
fullmäktiges roll och en ny förtroendemannaorganisation diskuterades och hur
fullmäktiges sammanträden kunde vitaliseras.
Slutsatserna i den utredningen genomfördes aldrig vad gäller fullmäktiges roll
förutom att antalet sammanträden utökades.
Det kan vara av värde att öka ledamöternas möjligheter att delta i politisk debatt där
både dagsaktuella och långsiktiga frågor kan diskuteras utan att vara direkt knutna till
speciella ärenden eller planprocesser.
Utifrån ett demokratiskt perspektiv kan det finnas skäl att införa en årlig allmänpolitisk debatt utifrån de grunder som motionären föreslår. Flera landsting/regioner
som har infört en liknade möjlighet har hittills goda erfarenheter av detta.
Fullmäktiges presidium bör ges i uppdrag att tillsammans med gruppledarna i
fullmäktige närmare utforma regelsystemet för en allmänpolitisk debatt.
I ärendet yttrar sig
Mikael Andersson Elfgren (M) och Denise Norström (S).
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Motionen bifalls.

Paragrafens slut ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vid protokollet
Andreas Engstedt, mötessekreterare
Justerat 2017-04-25
Glenn Andersson
Ordförande

Maria Dellham

Malin Gabrielsson

Justerare

Justerare

Rätt utdraget intygas 2017-04-26
Andreas Engstedt

