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Motion till Kommunfullmäktige i Tidaholm 
 
 
 
ALLMÄNHETENS FRÅGESTUND I KOMMUNFULLMÄKTIGE. 
 

 
Vi har i sedan några år tillbaka tagit olika beslut för att öka demokratin i Tidaholms 

kommun och i Fullmäktige. Några av besluten har varit att ha en ”mingelstund” med kaffe 
så att medborgare och ledamöter skall kunna träffas och prata under enkla former, vidare 
så har vi infört allmänhetens frågestund, samt möjligheten till medborgarmotioner. 

 
När det gäller medborgarmotioner så är de likställda med motioner ställda från en le-

damot eller grupp av ledamöter och behandlas därefter. Däremot när vi två gånger om 
året har allmänhetens frågestund så finns det inga fastställda regler hur de skall behand-
las… Då det under våren 2004 har varit aktuellt med just en sådan frågestund och all-
mänheten då ville rikta frågor till flera enskilda ledamöter så är frågan hur vi skall behand-
la dessa frågor i framtiden. 

 
När en fullmäktigeledamot ställer en fråga eller interpellation så kan den enligt kom-

munlagen riktas till ordförande i en nämnd/beredning eller till annan ledamot om så full-
mäktige beslutar. Skyldigheten att svara kan överföras till annan lämplig person i nämnd 
eller tjänsteman om fullmäktige godkänner detta. Frågan är om inte allmänhetens frågor 
borde behandlas på liknande sätt.  

 
Alla ledamöter i kommunfullmäktige är invalda på personliga mandat och har därmed 

ett personligt ansvar för sitt agerande inför väljare och medborgare. Ledamöterna har när-
varoplikt i fullmäktige inför allmänhetens frågestund och nog vore det på sin plats att full-
mäktiges ledamöter bemöter ställda frågor vid dessa tillfällen. 

 
Frågan är hur vi skall behandla demokratifrågor i det långa loppet och hur vi skall ta 

fram dessa underlag på ett demokratiskt sätt… Kanske vore det bra att tillsätta en fullmäk-
tigeberedning eller grupp som jobbar löpande med just demokratifrågor och som tar fram 
regler för hur vi skall bemöter våra medborgare. 

 
Men redan innan detta arbete börjar måste vi ta beslut om hur fullmäktige skall be-

handla allmänhetens frågestund inför höstens omgång. 
 
 

Undertecknad yrkar på 
 

Att fullmäktige tar beslut om att likställa allmänhetens frågor med ledamots frågor un-
der de utannonserade frågestunds tillfällena.  
 
 
 

Tidaholm 2004-06-20 
 
 
Peter Friberg (m) 


