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Motion till Kommunfullmäktige i Tidaholm 
 
 
 
KS-LEDAMÖTER OCH KOMMUNALA BOLAG. 
 

Denna fråga har visserligen varit uppe på dagordningen tidigare, om än med annat yr-
kande, då var yrkandet sådant att det inte med lagens stöd kunde genomföras även om 
intention var riktig. 

 
Enligt kommunallagen har ledamöter i en Kommunstyrelsen bl.a. till uppgift att granska 

och övervaka de kommunala bolagen under löpande verksamhetsår. Sitter då en ledamot 
på ”dubbla stolar” så blir det mycket svårt att agera objektivt i såväl bolaget som i kom-
munstyrelsen. 

 
Vidare måste det vara svårt att sitta t.ex. med anbudshandlingar i kommunstyrelsen 

och vara opartisk om man har att ta tillvara på bolagets intressen i den andra rollen, ty rol-
len som styrelseledamot i ett kommunalt aktiebolag kräver att man ser till bolagets bästa. 
Även om man i den ena eller andra positionen avstår att närvara eller anmäler jäv (delika-
tessjäv) i en specifik fråga, så blir rollen lätt obekväm och svårhanterbar. 

 
Om fullmäktige beslutar om att anta en policy med en tydlighet om att partierna inte bör 

nominera ledamöter från kommunstyrelsen till våra bolag så är detta inte mot lagen, utan 
det visar att vi tar allvarligt på risken för svårigheterna i den dubbla rollen som företrädare 
för kommunledningen och för rollen som ledamot i ett Aktiebolag.  
 

Med ovanstående resonemang och beslutstankar får vi i Tidaholms kommun rena be-
slutsvägar och fristående kommunala aktiebolag som arbetar efter sina bolagsordningar 
och ägardirektiv, samt en övervakande kommunstyrelse. Jag vågar till och med påstå att 
vi visar på ett gott politiskt ledarskap om sådan policy införs. 

 
 
 

Undertecknad yrkar på 
 

Att fullmäktige beslutar att anta en policy om att ledamöter, samt ersättare, i kommun-
styrelsen inte bör väljas till poster i kommunala bolag för att undvika intressekonflikter.   
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