1(1)

MISSIV
2012-02-01

LK11-0537

Landstingsfullmäktige

Motion - Placering efter partitillhörighet
I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Anders Gustafsson från
Sverigedemokraterna
att samtliga fullmäktigeledamöter placeras efter partitillhörighet i
fullmäktigesalen.
Motionen har remitterats till Allmänpolitiska utskottet för yttrande.
Enligt landstingsfullmäktiges arbetsordning så är det ordförande som tillsammans
med övriga presidiet fattar beslut i frågan om ledamöternas placering vid
fullmäktiges sammanträden. Landstingsfullmäktiges presidium har vid förfrågan
från utskottet svarat att det inte finns någon anledning att ändra nuvarande
placering av ledamöter i fullmäktige.
Landstingsfullmäktiges presidium har även vid överläggningar med gruppledarna
den 25 januari tagit upp frågan om placering och där man kom fram till att man i
nuläget inte ser någon anledning till att placera fullmäktiges ledamöter efter
partitillhörighet.

Förslag till beslut
Landstingsfullmäktiges presidium föreslår landstingsfullmäktige besluta
att avslå motionen.
LANDSTINGSFULLMÄKTIGES PRESIDIUM

Hans Rocén
Ordförande

Marianne Andersson
1:e vice ordförande

Hans Toll
2:e vice ordförande

YTTRANDE
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2011-12-08
Landstinget i Jönköpings län

Yttrande över motion - Placering efter
partitillhörighet
I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Anders Gustafsson
Sverigedemokraterna
- att samtliga fullmäktigeledamöter placeras efter partitillhörighet i
fullmäktigesalen.
Motionen har remitterats till allmänpolitiska utskottet för yttrande.
Utskottet lämnar följande synpunkter för ärendets beredning.
Ledamöternas placering i fullmäktigesalen regleras ofta i fullmäktiges
arbetsordning, hur placeringen ser ut varierar mellan olika landsting, kommuner
och regioner. Såväl placering efter partitillhörighet som placering efter valkretsar
har stor spridning. I Landstinget i Jönköpings län sitter ledamöterna idag
placerade efter valresultat i respektive valkrets.
Utskottet konstaterar att det finns både fördelar och nackdelar med att sitta
partivis. Till fördelarna hör att det skulle kunna underlätta snabb kommunikation
mellan partimedlemmar, något som skulle bidra till ordningen på sammanträdena.
Närheten och möjligheterna till ökad kommunikation skulle även kunna öka
tryggheten för framförallt nyvalda politiker. En ändring eller ett försök med
placering efter partitillhörighet har den fördelen att det inte skulle medföra några
extra kostnader för att genomföra.
Samtidigt medverkar den nuvarande placeringen till att ledamöterna lär känna
varandra över partigränserna vilket kan bidra till ett positivt arbetsklimat inte bara
i fullmäktige utan även i utskott, styrelse och delegationer. Det är inte heller
säkert att ordningen förbättras av att ledamöter från samma parti sitter bredvid
varandra. Den nuvarande ordningen för har den fördelen att inget parti hamnar
”längst bak” i salen.
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Enligt landstingsfullmäktiges arbetsordning så är det fullmäktiges ordförande som
tillsammans med övriga i presidiet som fattar beslut om placeringen vid
fullmäktiges sammanträden. Vid förfrågan till fullmäktiges presidium finner
presidiet att det inte finns någon anledning till att ändra nuvarande placering i
fullmäktige.
Utskottets majoritet menar dock att ett försök med placering partivis bör kunna
genomföras vid 2-3 fullmäktigesammanträden, och att ledamöterna därefter får
utvärdera försöket. Utifrån resultatet är det fullmäktiges presidiums sak att ta
ställning till fortsatt placering.
Med hänvisning till detta föreslår utskottet att fullmäktige beslutar
- att rekommendera fullmäktiges presidium att överväga ett försök genomföra ett
försök med placering efter partitillhörighet enligt ovan.

ALLMÄNPOLITISKA UTSKOTTET

Tommy Bernevång-Forsberg
Ordförande

Charlotte Jerkelund
Utskottssekreterare

PROTOKOLL
UTDRAG

Allmänpolitiska utskottet §§ 66-76
Tid:

2011-12-08, 10:00-14:40

Plats:

Stora konferensrummet, Vandalorum
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Motion - Placering efter partitillhörighet
LK11- I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Anders
Gustafsson Sverigedemokraterna
0537
- att samtliga fullmäktigeledamöter placeras efter
partitillhörighet i fullmäktigesalen.
Motionen har remitterats till allmänpolitiska utskottet för
yttrande. Efter beredning i utskottet finns ett förslag till
yttrande. Planeringsgruppen har även skickat
yttrandeförslaget till fullmäktiges presidium för
synpunkter. Fullmäktiges presidium rekommenderar inte
någon ändring av nuvarande placering i fullmäktige.
Utskottet diskuterar motionen och yttrandeförslaget. Det
kan finnas anledning att se över arbetsformerna vid
fullmäktiges sammanträden i allmänhet. Ett alternativ till
bifall eller avslag till motionen är att placering efter
partitillhörighet prövas vid några sammanträden, att detta
utvärderas och att fullmäktiges presidium sedan fattar
beslut om framtida placering.
Jarl Karlsson (S) yrkar för avslag på motionen.
Tommy Bernevång-Forsberg yrkar för att försök med
placering efter partitillhörighet prövas och utvärderas.
Utskottet beslutar
- att bifalla Tommy Bernevång-Forsbergs yrkande om att
placering efter partitillhörighet prövas och utvärderas.
Utskottet ger planeringsgruppen i uppdrag att färdigställa
motionsyttrandet i enlighet med utskottets diskussioner och
beslut.

PROTOKOLL
UTDRAG

Allmänpolitiska utskottet §§ 66-76
Tid:

2011-12-08, 10:00-14:40

Vid protokollet

Charlotte Jerkelund

Justeras

Tommy Bernevång
Forsberg

Rätt utdraget,
Intygar

Charlotte Jerkelund

Erik Lagärde

PROTOKOLL
UTDRAG

Planeringsdelegationen §§ 19-34
Tid:

2012-02-14, kl 09:00-12:00

Plats:

Landstingets kansli, sal A

§ 23
Dnr
LK110537

Motion – Placering efter partitillhörighet
I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Anders
Gustafsson SD
att samtliga fullmäktigeledamöter placeras efter
partitillhörighet i fullmäktigesalen.
Allmänpolitiska utskottet har avgivit yttrande.
Landstingsfullmäktiges presidium har efter fråga från
utskottet samt efter överläggningar med gruppledarna beslutat
föreslå att motionen avslås.
Beslut
Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta
att avslå motionen.
Utdrag: Landstingsstyrelsen

Vid protokollet

Siw Kullbergh

Justeras

Håkan Jansson
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Sandqvist

