
Motion 

Till Tidaholms Kommunfullmäktige 

 

Översyn av politisk organisation i Tidaholms kommun  

Den kommunala ekonomin är och kommer en tid framöver att bli ansträngd. Detta innebär att vi som fritidspolitiker i 

Tidaholms kommun har behövt och kommer att behöva göra anpassningar av olika slag i våra nämnder och styrelser 

vilket i sin tur kommer att få negativa konsekvenser för oss alla men inte minst för hela samhället i stort.  

Därför vill vi börja med att titta på vår egen politiska organisation och vad den egentligen kostar. Är den tillräcklig 

kostnadseffektiv eller finns det nya möjligheter att spara in pengar även inom politiken?  

Tidaholms kommun är en liten kommun med drygt 13 000 invånare som idag har 41 ordinarie ledamöter och 25 ersättare 

i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige sammanträder i snitt en gång per månad och ett sammanträde kostar runt 

40 000 kr. Största kostnaderna är arvoden till ledamöter och ersättare. Enligt Kommunallagen räcker det dock med 31 

ordinarie ledamöter i Tidaholms kommunfullmäktige för vår kommunstorlek. Antal ersättare bestäms utifrån varje 

partiets antal mandat i fullmäktige.  

Ett led i att ständig arbeta med ekonomiska förbättringar i hela vår organisation vill vi att Tidaholms kommun utreder 

möjligheten på besparingar inom politiken vilket frigör bättre ekonomiska förutsättningar för våra verksamheter. Vi vill 

att Tidaholms fritidspolitiker ska vara ett föredöme för våra medborgare och tjänstepersoner. 

Detta innebär att vi måste börja hos oss själva; vad kan vi göra för att bidra till en bättre ekonomi i vår kommun? Vi kan 

inte ”bara” lägga alla besparingar hos våra verksamheter utan också se över om/vad vi kan bidra med själva. Varje krona 

är värd att spara in för att inte ännu mer behöva dra ner i våra nämnder och styrelser i framtiden.  

 

Därför yrkar vi på att Tidaholms kommunfullmäktige beslutar  

 

att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att tillsätta en fullmäktigeberedning direkt efter valet 2022.  

att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att tillsätta en fullmäktigeberedning som får i uppdrag att göra en sådan 

utredning som övriga att-satser i motionen innebär.  

att  ge Kommunstyrelsen i uppdrag att via en fullmäktigeberedning skyndsamt utreda och redogöra 

kostnadsbesparingar i kronor om Tidaholms kommunfullmäktige skulle ha 31 ordinarie ledamöter och 

13 ersättare i jämförelse med dagens 41 ordinarie ledamöter och 25 ersättare.  

att  ge Kommunstyrelsen i uppdrag att via en fullmäktigeberedning skyndsamt utreda och redogöra vilka 

konsekvenser inom den politiska organisationen en sådan omstrukturering skulle få både utifrån 

ekonomiska synpunkter men även utifrån demokratins synpunkter.  

att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att via en fullmäktigeberedning skyndsamt utreda och redovisa om en 

minskning av antal platser i kommunfullmäktige skulle gynna stora och missgynna små partier.  

att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att via en fullmäktigeberedning skyndsamt utreda om det finns ett behov 

av att ha två heltidsarvoderade kommunalråd tillika kommunalråd och oppositionsråd och vad 

konserverna skulle vara om man minskade det till 1 respektive 1.5.  

 

Tidaholm den 19 januari 2022 

Zelal-Sara Yesildeniz (-)    Ida Davidsson (-) 

 

Camilla Graaf (-) 


