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REGIONSTYRELSEN.  M reserverar sig mot politiska organisationen

Moderaterna vill banta fullmäktige

Regionfullmäktige är Västra Göta-
lands högsta beslutande organ och 
har i dag 149 ledamöter.

Vid gårdagens regionstyrelse-
möte presenterades inga större 
nyheter när det gäller fullmäktige 

och den framtida politiska orga-
nisationen som klubbades en-
ligt förslaget. Men moderaterna  
reserverade sig mot beslutet och 
föreslog i stället en minskning till 
101 ledamöter.

– Få begagnar sin plats i någon 
större utsträckning och jag tror att 
det blir vitalare med en mindre 
församling, säger Johnny Magnus-
son (M), regionstyrelsens vice ord- 
förande.
Moderaterna fick inte igenom sin 
linje men kommer att fortsätta 

verka för att banta kommunfull-
mäktige.

Anledningen till att partiet före-
slog 101 ledamöter är att det är den 
nedre gränsen för vad som är til-
låtet med dagens regelverk. Mag-
nusson vill riva upp reglerna och 
hänvisar till Danmark där fullmäk-
tige kan bestå av mellan 15 och 25 
ledamöter.

Johnny Magnusson menar att 
det systemet gör att makten flyttas 
dit den hör hemma, från region- 
styrelsen till fullmäktige.

– I Danmark kan fullmäktige be-
stå av mellan 15 och 25 ledamöter 
och då har man även reducerat an-
talet personer i regionstyrelsen. 
Det gör att fullmäktige fått den 
tyngre roll den egentligen ska ha.

Almedalsveckan klubbad
SLA har tidigare berättat om kom-
munfullmäktige i Skövde där det 
visade sig att ett stort antal leda-
möter aldrig gjorde sina röster hör-
da i fullmäktigesalen. 

Vid gårdagens regionstyrelse-

möte klubbades även Västra Göta- 
landsregionens medverkan på 
årets Almedalsvecka . Även i år blir 
det storsatsning och man beräknar 
att kostnaden blir ungefär som för-
ra året, runt en miljon kronor.

– Arenan är viktig för att lyfta 
frågor som är angelägna för Västra  
Götaland och för att profilera Västra 
Götalandsregionen, säger region- 
direktör Ann-Sofi Lodin. 

Claes Petersson
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Moderaterna vill kraftigt 

minska antalet ledamöter  

i regionfullmäktige.

Johnny Magnusson (M) hyl-

lar Danmarks system – med 

bara 15 personer i fullmäktige.

– Det blir spänstigare.

INREDIA. Studenter löser uppdrag i Tibro

24 timmar av kreativitet

En tävling för studenter som un-
der 24 timmar löser problem på 
ett kreativt sätt har funnits i flera 
år. I år arrangeras den av Driv- 
huset Skaraborg som hjälper unga 
att starta och driva företag.

Årets upplaga blev en Tibro- 
special, något som de 30 student-
erna inte hade en aning om när de  
i går eftermiddag samlades på Hög-
skolan i Skövde.

Sju grupper
En buss tog dem till Inrediahuset 
där de fick möta sina uppdrags-
givare. 

Indelade i sju grupper fick varje 
grupp sedan ett uppdrag och de 
flesta av uppdragen kom från Ti-
bro kommun.

Nathalie Löfvenmark på perso-
nal-, organisation- och ledarskaps-
programmet, Daniel Haraldsson på 
systemvetenskapsprogrammet 
och Hamed Motahari på ekonom-
programmet utgjorde en grupp 
och fick sitt uppdrag av Jenny  
Eriksson, kultursekreterare på  
Tibro kommun och Carolina 
Green, materialbibliotekarie hos 
IDC (industrial development cen-
ter) i Skövde som har ett av få ma-
terialbibliotek i världen.

Sömnlös natt
Området runt Inredia samt en mind- 
re park nära huset ska göras i ord-
ning och Jenny Eriksson ville ha ett 
förslag på hur det ska se ut.

– Tibro kommun arbetar med 
att utveckla kulturens metoder för  
lärande i skolan och hur man kan 
använda sina olika sinnen. Hur 

UPPDRAG. Skapa en 
kreativ utomhusmiljö 
för framtidens behov.

Så lät ett av upp-
dragen som en grupp 
studenter fick i går 
kväll när årets 24- 
timmarstävling drog  
i gång i Inrediahuset  
i Tibro.

Jonas Hedin och Linnea Söderling är projektledare på Drivhuset Skara-

borg som arrangerar 24-timmarstävlingen.

skulle man kunna använda krop-
pen i parken? Hur kan man väva 
samman hantverkstraditionen här 
i Tibro med skolforskning om ut-
omhusmiljö så att man öppnar för 
framtidens behov av fysisk miljö?

Carolina Green presenterade 
materialbiblioteket och inspirera-

de studenterna att tänka nytt och 
hur man kan använda material till 
något annat än vad det traditio-
nellt används till.

Studenterna såg fram emot ut-
maningen och framför dem låg en, 
troligtvis, sömnlös natt eftersom 
flera olika deadlines skulle uppnås 
under arbetets gång.

– Det är en kul grej och det ska 
bli spännande, säger Hamed Mota-
hari.

– Det är roligt att få kontakt med 
världen utanför skolan och att få 
jobba på riktigt med ett problem, 
säger Nathalie Löfvenmark.

Anna Warner

0500-46 75 68

anna.warner@sla.se

INSPIRERADE. Jenny Eriksson, Tibro kommun, 

gav ett uppdrag till studenterna Nathalie Löfvenmark, 

Daniel Haraldsson och Hamed Motahari. Till höger sitter 

Carolina Green materialbibliotekarie hos IDC i Skövde, som 

inspirerade studenterna att tänka nytt. FOTO: RUNE JOHANSSON

KONTAKT

”
Det är roligt 
att få kontakt 

med världen utan-
för skolan. 
Studenten Nathalie Löfvenmark


