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Interpellation till Kommunfullmäktiges ordförande i mars 2015. 

Kommunfullmäktiges arbetsordning i Tidaholms kommun. 

I kommunallagen anges hur och till vem som en interpellation får ställas, 
dock anges inte Kommunfullmäktiges ordförande i den, vilket kan anses 
vara konstigt då endast fullmäktige kan diskutera hur fullmäktigeförsam-
lingen skall arbeta. 

Ordförande och undertecknad hade under Kommunfullmäktiges sam-
manträde i februari olika syn på hur man kan yrka på olika beslut röran-
de motioner, samt hur de kan skrivas. Undertecknad hänvisade till 
kommunallagen och ordförande hänvisade till Kommunfullmäktiges ar-
betsordning, samt att ordförande föreslog mig att motionera i frågan. 

Nuvarande arbetsordning antogs av KF 2012-08-27 (KF 2012:14) och 
jag noterar att den inte är uppdaterad och därmed bland annat är inak-
tuell i § 5 (Fullmäktiges första möte vid ny mandatperiod). 

Vad det gäller motioner så står det i vår nuvarande arbetsordning ”Äm-
nen av olika slag får inte tas upp i samma motion” och därmed finns det 
ingen regel om hur många ”att-satser” en motion får innehålla utöver 
”huvudattsatsen”. Varken i kommunallagen eller i nämnda arbetsordning 
finns någon begränsning på hur många yrkanden (tilläggs- och änd-
ringsyrkande) som får ställas som förslag till beslut så länge de passar in 
i motionens ämne. 

Efter de utbildningar vi har haft under året och med de svar jag har fått 
av dessa utbildare från PWC (PriceWaterhouseCooper) och SKL i ämnet, 
så frågar jag ordförande följande: 

• Får interpellationen ställas? 

• Avser ordförande att föreslå en revidering utav vår arbetsordning så 
att den blir aktuell? 

• Kommer ordförande i framtiden att tillåta motioner med huvud- och 
tilläggs- att-satser då ingår i samma ämne (precis som propositioner 
från kommunstyrelsen normalt är uppställda)?   
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