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Interpellationssvar - Frågor om frågor, ställd till Tomas
Borin (VfP), regionfullmäktiges ordförande
Lotta Back (V) har ställt frågor till Tomas Borin (VfP), regionfullmäktiges
ordförande, angående regionfullmäktiges presidium. Interpellanten vill få
klarhet i frågan om det går att rikta en interpellation till regionfullmäktiges
ordförande, även om det bara är ordföranden i nämnder och
fullmäktigeberedningar som nämns i kommunallagen. Interpellanten vill
även, under förutsättning att det går att efterfråga, veta mer om presidiets
demokratiarbete.
Mot bakgrund av detta ställer interpellanten följande frågor:
1. Kan du ge oss ett tydligt svar på om du kan interpelleras?
2. Om du kan interpelleras undrar vi hur planeringen för
demokratiarbetet ser ut framöver och hur du ämnar återkoppla detta
arbete till oss i fullmäktige?

Svaren på frågorna är:
1. Fullmäktige har i arbetsordningen gett fullmäktiges presidium
uppgiften att bereda och utveckla regionens demokratifrågor.
Därmed kan presidiet, i den delen, utgöra en fullmäktigeberedning.
En fullmäktigeberedningsordförande kan interpelleras och
fullmäktige avgör vilka förtroendevalda därutöver som kan
interpelleras. Följaktligen avgör fullmäktige, med enkel majoritet,
om presidiet ska beaktas som fullmäktigeberedning och ordföranden
kunna interpelleras i demokratifrågorna.
2. Planeringen för demokratiarbetet framåt:
Från och med 17:e maj i år representeras vårt presidium av Roger
Ljunggren samt undertecknad i SKL:s nätverk för medborgardialog
och samverkan med civilsamhället. Projektet startar i år och avslutas
2022. Målet är att ge kunskap, teoretisk och praktisk, för hur
kommuner och regioner kan arbeta med medborgardialoger och
samverkan med civilsamhället som en del i styrningen, i
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utvecklingen av tjänster och i utvecklingen av ett hållbart samhälle.
Vi tror att detta ligger i linje med vårt uppdrag.
Den 6:e februari i år besökte vi minoritetskonferensen i Eskilstuna.
Vi ser framför oss att en del i demokratiuppdraget ska vara att
uppmärksamma hur vi möter minoritetsgrupper och minoritetsspråk i
Region Sörmland. Detta ligger också helt i linje med nya
bestämmelser i minoritetslagen som från den första januari i år avser
stärka de nationella minoriteternas rättigheter.
Presidiet anser att fullmäktiges utbildningsdagar kan vara bra
tillfällen att återkoppla hur demokratiarbetet fortskrider.
Vi i presidiet är också öppna för förslag och synpunkter från
fullmäktige hur vi kan driva demokratiarbetet framåt.

Tomas Borin (VfP)
Regionfullmäktiges ordförande
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