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Regionfullmäktiges presidium §§ 13-18 

Tid: 2016-06-08 kl 09.00-12.10 

 

 

Plats: Kommunhuset, Aneby 

§ 17 Fri replikrätt 
Diarienummer: RJL 2016/2020 

 

Beslut  

Regionfullmäktiges presidium föreslår regionfullmäktige besluta  

 införa fri replikrätt på prov under 3 sammanträden hösten 

2016. 

Sammanfattning och information i ärendet 

Fullmäktige tog 2014-12-09, LF § 131, beslut om ny arbetsordning för 

mandatperioden 2015-2018. I arbetsordningen redovisas i § 11 regler  

för repliker enligt följande: 

 

§ 11 

Den som har rätt att delta i regionfullmäktiges överläggningar får 

ordet i den ordning de anmäler sig. Turordningen för anförandena 

bryts dock, när någon ledamot får ordet för replik eller genmäle. 

 

Rätt till replik har: 

 Ledamot som åberopas av talare under debatten 

 Gruppledare eller vice gruppledare vid angrepp på partigrupp 

 

Tid för replik: Två minuter (2). Tid för genmäle: Två minuter (2). 

Antal repliker: Två (2). Antal genmälen: Två (2). 

 

Regionfullmäktiges presidium har nu, efter överläggningar med 

gruppledarna, beslutat att pröva fri replikrätt i syfte att vitalisera de 

debatter som fullmäktige har vid sina sammanträden.  

 

Förändringen innebär att samtliga tjänstgörande ledamöter under en 

debatt har rätt till fri replik. Tidigare restriktioner kring apostrofering 

eller enbart gruppledares rätt till replik vid angrepp på parti gäller inte 

under denna försöksperiod.  

 

Dock kvarstår tiden (2 minuter) för replik och antal repliker (2 

stycken) som tidigare. 
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Regionfullmäktige  

Fri replikrätt  

Förslag till beslut  
Regionfullmäktige beslutar 

 Godkänna att man under fullmäktiges sammanträden hösten/vintern 2016 

prövar fri replikrätt enligt föreliggande förslag.  

 

Sammanfattning och information i ärendet 
Fullmäktige tog 2014-12-09, LF § 131, beslut om ny arbetsordning för 

mandatperioden 2015-2018. I arbetsordningen redovisas i § 11 regler  

för repliker enligt följande: 

 

§ 11 

Den som har rätt att delta i regionfullmäktiges överläggningar får ordet i den 

ordning de anmäler sig. Turordningen för anförandena bryts dock, när någon 

ledamot får ordet för replik eller genmäle. 

 

Rätt till replik har: 

 Ledamot som åberopas av talare under debatten 

 Gruppledare eller vice gruppledare vid angrepp på partigrupp 

 

Tid för replik: Två minuter (2). Tid för genmäle: Två minuter (2). 

Antal repliker: Två (2). Antal genmälen: Två (2). 

 

Försök med fri replikrätt  
Regionfullmäktiges presidium har nu, efter överläggningar med gruppledarna, 

beslutat att pröva fri replikrätt i syfte att vitalisera de debatter som fullmäktige har 

vid sina sammanträden.  

 

Förändringen innebär att samtliga tjänstgörande ledamöter under en debatt har rätt 

till fri replik. Tidigare restriktioner kring apostrofering eller enbart gruppledares 

rätt till replik vid angrepp på parti gäller inte under denna försöksperiod.  
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Dock kvarstår tiden (2 minuter) för replik och antal repliker (2 stycken) som 

tidigare.  

 

Utvärdering och uppföljning  
Försök med fri replikrätt kommer att utvärderas och följas upp efter 

hösten/vintern 2016.  

 

REGIONFULLMÄKTIGES PRESIDIUM 

 

 

 

 

Hans Rocén  Håkan Sandgren  Morgan Malmborg 

Ordförande     1:e vice ordförande 2:e vice ordförande 


