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  Landstingsfullmäktige  

Skrivelse från Allmänpolitiska utskottet 
angående allmänhetens frågestund  

Bakgrund  
I skrivelse från Allmänpolitiska utskottet ställd till landstingsfullmäktige föreslås 

att arbetsordningen för resterande del av mandatperioden kompletteras och ändras 

så att man i samband med landstingsfullmäktiges sammanträden kan ha 

allmänhetens frågestund. 

 

Landstingsfullmäktiges presidium har tagit del av skrivelsen och har även 

aktualiserat frågan i samband med gruppledaröverläggningar under hösten 2012. 

Den efterforskning som gjordes visade att flera landsting gått ifrån denna modell 

av medborgardialog. Landstinget i Västmanland är det landsting som har kvar en 

form av medborgardialog i samband med att de behandlar årsredovisningen. 

Erfarenheterna från övriga landsting, som tidigare haft någon form av 

medborgardialog, visar att det inte funnits tillräckligt intresse från medborgarna 

vilket gjort att man slutat med detta.  

 

Samtliga partier har fått ge sin syn på förslaget och det har framkommit att 

Moderaterna och Socialdemokraterna inte är intresserade av att pröva förslaget. 

Övriga partier har delvis eller helt tyckt att förslaget vore värt att pröva. 

Landstingsfullmäktiges presidium anser att utskottets förslag bör övervägas inför 

kommande mandatperiod i samband med fastställande av ny arbetsordning för 

fullmäktige. 

 

Vid landstingsfullmäktiges presidiums sammanträde den 10 december föreslogs 

att Allmänpolitiska utskottets skrivelse överlämnas till landstingsstyrelsen och 

landstingsfullmäktige för beredning och beslut.  

 

Landstingsstyrelsen behandlade ärendet 2013-01-22.  

 

 

 

 

 



 

   

2013-01-22 LK11-0746 

 
 

 

Förslag till beslut  
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta  

 

att utskottets förslag till ändring och komplettering avseende allmänhetens 

frågestund övervägs inför kommande mandatperiod i samband med fastställande 

av ny arbetsordning för fullmäktige.  

 

LANDSTINGSSTYRELSEN   

 

 

 

Håkan Jansson   Agneta Jansmyr 

Landstingsstyrelsens ordförande   Landstingsdirektör  



 

   

2012-12-10 LK11-0746 

  

 

   

  Landstingsstyrelsen   

 

Skrivelse angående allmänhetens frågestund  
I skrivelse till ställd till landstingsfullmäktige föreslås att arbetsordningen för 

resterande del av mandatperioden kompletteras och ändras så att man i samband 

med landstingsfullmäktiges sammanträden kan ha allmänhetens frågestund. 
 

Landstingsfullmäktiges presidium har tagit del av skrivelsen och har även 

aktualiserat frågan i samband med gruppledaröverläggningar under hösten 2012 

och där man beslutade att göra en översyn bland landstingen av hur många som 

använder denna modellen av medborgardialog och även vilka erfarenheter man 

har.  
 

Vid den efterforskning som har gjorts visar att ett flertal landsting gått ifrån denna 

modellen av medborgardialog. Landstinget i Västmanland är det landsting som 

har kvar någon form av detta i samband med att de behandlar årsredovisningen. 

Erfarenheterna från övriga landsting, som tidigare haft någon form av detta, visar 

att det inte funnits tillräckligt intresse från medborgarna vilket gjort att man slutat 

med detta.  
 

Samtliga partier har fått ge sin syn på förslaget som visar att Moderaterna och 

Socialdemokraterna inte är intresserade av att pröva förslaget. Övriga partier har 

delvis eller helt tyckt att förslaget vore värt att pröva. Däremot bör utskottets 

förslag övervägas inför kommande mandatperiod och därtill fastställande av ny 

arbetsordning för fullmäktige. 
 

Vid landstingsfullmäktiges presidiums sammanträde den 10 december beslutas att  

Allmänpolitiska utskottets skrivelse bereds  

Med vad ovan anfört ser inte landstingsfullmäktiges presidium att det under 

innevarande mandatperiod görs någon ändring i arbetsordningen avseende 

införande av Allmänpolitiska utskottets förslag om allmänhetens frågestund.  

Däremot bör utskottets förslag beaktas inför kommande mandatperiod och därtill 

fastställande av ny arbetsordning för fullmäktige.  
 

LANDSTINGSFULLMÄKTIGES  PRESIDIUM  

 

 

 

Hans Rocén   

Landstingsfullmäktiges ordförande   



 

PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

Landstingsfullmäktiges presidium extra 
sammanträde - §§ 41-43 
Tid: 2012-12-10 11:15-11:35 
 

 

Plats: Landstingets kansli, kanslidirektörens rum 

§ 41 

Dnr 

LJ201

2/1682 

Skrivelse från Allmänpolitiska utskottet  
Allmänpolitiska utskottet har i skrivelse till 

landstingsfullmäktige föreslagit att arbetsordningen för 

resterande del av mandatperioden kompletteras och ändras 

så att man i samband med fullmäktiges sammanträden kan 

ha allmänhetens frågestund.  

 

Landstingsfullmäktiges presidium har vid överläggningar 

med gruppledarna diskuterat detta och där samtliga partier 

fått ge sin syn på förslaget, som visar att Socialdemokraterna 

och Moderaterna inte är intresserade av att pröva förslaget. 

Övriga partier har delvis eller helt tyckt att förslaget vore 

värt att pröva.  

 

Hans Rocén och Hans Toll ställer sig bakom förslaget från 

Moderaterna och Socialdemokraterna att detta inte prövas 

under innevarande mandatperiod.  

 

Marianne Andersson ställer sig bakom Kristdemokraternas 

förslag att detta prövas under innevarande mandatperiod.  

 

Beslut 

Landstingsfullmäktiges presidium beslutar 

 

att Allmänpolitiska utskottets skrivelse samt skrivelse från 

presidiet bereds i sedvanlig ordning inför beslut i 

landstingsfullmäktige.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  

 

 

Vid protokollet 

Siw Kullberg 



 

PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

Landstingsfullmäktiges presidium extra 
sammanträde - §§ 41-43 
Tid: 2012-12-10 11:15-11:35 
 

 

Justeras 

 

Hans Rocén Ordförande  

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Sandqvist 



 

PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

Överläggningar mellan 
landstingsfullmäktiges presidium och 
gruppledarna 
Tid: 2012-09-03 kl 13:00-14:30 
 

 

Plats: Landstingets kansli, sal A 

§ 7 Skrivelse från Allmänpolitiska utskottet 
Skrivelse har inkommit från Allmänpolitiska utskottet 

angående Allmänhetens frågestund. Efter diskussioner 

föreslås att landstingsfullmäktiges presidium samlar in 

underlag hur det ser ut i övriga landsting och även 

kringliggande kommuner. Gruppledarna mailar ståndpunkter 

till kanslidirektören. 

Vid protokollet 

Lena Sandqvist 

Justeras 

 

Hans Rocén   

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Sandqvist 



 

YTTRANDE  

2012-05-02       

  

 

   

Allmänpolitiska utskottet  

   Landstingsfullmäktige 

Angående skrivelse - Allmänhetens frågestund 
I en skrivelse till allmänpolitiska utskottet föreslås utskottet att ta initiativ till att 

under en försöksperiod pröva allmänhetens frågestund.  

 

Landstingets politiker har ansvar för en mängd beslut som påverkar länsbornas 

vardagsliv. Länsborna har rätt till att ta del av det som händer i samhället och att 

försöka påverka utvecklingen i olika frågor som engagerar dem. Vårt viktigaste 

uppdrag som landstingspolitiker är att företräda medborgarna och deras åsikter. 

En förutsättning för detta är att det finns platser och arenor med möjligheter för 

medborgarna att göra sin röst hörd och för dialog.  

 

Landstingets medborgarpanel, fortsatt utveckling och användning av chattverktyg 

och öppna möten är olika sätt som vi idag använder för att möte medborgarna. 

Allmänhetens frågestund i fullmäktige skulle kunna vara ytterligare en möjlighet 

för medborgarna att kommunicera med landstingspolitiker. En regelbundet 

återkommande frågestund skulle kunna vara ett enkelt sätt att ställa frågor direkt 

till förtroendevalda och samtidigt bidra till en bredare debatt i fullmäktige.  

 

Allmänhetens frågestund förekommer som ett av flera medel för medborgardialog 

i många kommuner och landsting runt om i landet. Medborgarna erbjuds då att 

ställa frågor i samband med fullmäktiges sammanträden. I kommunallagen kap 5 

§§ 21 och 23 anges att fullmäktige  beslutar om andra än ledamöter och som är 

folkbokförd i kommunen eller i en kommun inom landstinget skall får delta/yttra 

sig i fullmäktige. Även kap 8 § 20 anger att fullmäktige har att besluta om att 

allmänhet får ställa frågor, även om det avser annat än årsredovisningen.  

 

Utskottet anser att fullmäktige bör pröva möjligheten till Allmänhetens frågestund 

och att för innevarande mandatperiod komplettera gällande arbetsordning, under 

avsnittet ”Yttrande vid sammanträde”, med en punkt/paragraf som innebär att 

allmänheten vid landstingsfullmäktiges sammanträde har rätt att ställa fråga, 

förslagsvis skriftligt. Frågan ska gälla organisationens verksamhet och förslagsvis 

lämnas in ett par dagar innan sammanträdet. Formerna för detta ska också regleras 

i arbetsordningen, gällande till exempel hur ofta frågestunden ska genomföras, att 

frågorna ska gälla organisationens verksamhet och när i förväg frågor ska lämnas 

till landstinget.  



 

YTTRANDE  

2012-05-02      

 
 

 

 

Utskottet föreslår med anledning av den inlämnade skrivelsen samt det som 

beskrivits ovan att fullmäktige beslutar  

  

- att för resterande del av mandatperioden komplettera gällande arbetsordning på 

så sätt att allmänhetens frågestund införs i samband med fullmäktiges 

sammanträden samt 

- att arbetsordningen även ska reglera formerna för hur Allmänhetens frågestund 

skall genomföras.  

 

 

 

ALLMÄNPOLITISKA UTSKOTTET 

 

 

 

 

Tommy Bernevång Forsberg  Charlotte Jerkelund 

Ordförande    Utskottssekreterare  



 

PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

Allmänpolitiska utskottet §§ 23-32 

Tid: 2012-05-02 10:00-14:40 
 

 

Plats: Sessionssalen, Länsstyrelsen i Jönköpings län,            

Sal A Landstingets kansli 

§27 

LK11-

0746 

 

Allmänhetens frågestund 
Utskottets ordförande har tagit initiativ till en ändring av 

utskottets yttrande angående initiativet om införande av 

allmänhetens frågestund. Anledningen till detta är den 

möjlighet som kommunallagen ger fullmäktige att fatta 

beslut om möjligheter för andra än ledamöter att yttra sig vid 

fullmäktige.  

 

Beslut 

Utskottet beslutar att yttra sig enligt förslag och föreslå 

fullmäktige. 

 

- att för resterande del av mandatperioden komplettera 

gällande arbetsordning på så sätt att allmänhetens frågestund 

införs i samband med fullmäktiges sammanträden samt 

- att arbetsordningen även ska reglera formerna för hur 

allmänhetens frågestund skall genomföras. 

Vid protokollet 

Charlotte Jerkelund 

Justeras 

 

Tommy Bernevång Forsberg Anders Gustafsson  

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Charlotte Jerkelund 





 

PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

Landstingsstyrelsen §§ 1-19 

Tid: 2013-01-22, kl 13:00-15:00  
 

 

Plats: Landstingets kansli, sal A 

§ 13 

Dnr 

LJ2012

/LK11-

0746 

Allmänhetens frågestund – skrivelse från 

Allmänpolitiska utskottet  
Föreligger skrivelse från landstingsfullmäktiges presidium 

avseende Allmänpolitiska utskottet skrivelse om inrättande 

av allmänhetens frågestund under innevarande 

mandatperiod.  

 

Utskottet skrivelse har varit föremål för diskussion inom 

ramen för överläggningar mellan landstingsfullmäktiges 

presidium och Landstingets gruppledare.  

 

Landstingsfullmäktiges presidium överlämnar utskottets 

skrivelse till landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige 

för sedvanlig beredning och beslut.  

 

Beslut  

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta 

 

att utskottets förslag till ändring och komplettering avseende 

allmänhetens frågestund övervägs inför kommande 

mandatperiod i samband med fastställande av ny 

arbetsordning för fullmäktige.  

 

Utdrag: Landstingsfullmäktige  

Vid protokollet 

Siw Kullberg 

Justeras 
 

Håkan Jansson  Marcus Eskdahl  

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Sandqvist 




