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§ 177  Dnr KS 2016/348 
 

 

Återremiss av motion om kommunala bidrag gällande 
marknadsföring, evenemang och sponsring  
 
 
Ärendebeskrivning  

 
Jonathan Axelsson (M) och Stefan Kärvling (V) har kommit in med en motion daterad 

2016-09-21. Mot bakgrund av vad som sägs i motionen yrkas att Kommunfullmäktige 

uppdrar åt Kommunstyrelsen att i samverkan med Kultur- och fritidsnämnden tar fram 

förslag på vilka typer av bidrag gällande evenemang, jubileer, marknadsföring och 

sponsring som ska finnas tillgängliga att söka i kommunen. Rutiner för hur bidragen ska 

handläggas och beslutas, utifrån transparens och likabehandlingsprincip, förslag på årlig 

budget till respektive bidrag samt utarbeta en tydlig policy för hur kommunen ska han-

tera föreningar som vill marknadsföra event eller verksamhet på kommunens hemsida 

och via sociala medier. 

 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2016-09-28, § 149, remittera motionen 

till Kommunstyrelsen samt Kultur- och fritidsnämnden. 

 

Kultur- och fritidsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2016-09-29 redovisat det arbete 

som redan idag pågår inom förvaltningen för att samla alla bidragskriterier i ett 

gemensamt dokument för bidrag inom nämndens verksamhetsområde.  

 

Kultur- och fritidsnämndens ordförande har i delegationsbeslut 2016-09-29 godkänt sin 

förvaltnings yttrande att överlämnas till Kommunfullmäktige  

 

Kommunstyrelseförvaltningen har i tjänsteutlåtande 2016-09-29 konstaterat att före-

ningar, bolag med flera har möjlighet att söka bidrag inom både Kommunstyrelseför-

valtningen och Kultur- och fritidsförvaltningen.  Av skrivelsen framgår att kommun-

styrelseförvaltningen delar motionärernas åsikt och att det inom båda förvaltningarna 

fortlöpande arbetas med att ta fram dokument i motionens anda. Arbetet ska mynna i 

riktlinjer beträffande bidrag gällande marknadsföring, evenemang och sponsring för att 

ge tydlighet och öppenhet i möjligheter och villkor.  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet 2016-10-03 
 

Ordföranden redovisade förslag till beslut. 

 

Gunnar Lidell (M) yrkade att ärendet skulle återremitteras enligt bilaga fogad till 

Kommunstyrelsens protokoll. I yrkandet instämde Peter Göthblad (L). 
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Forts § 177 Dnr KS 2016/348 
 

 

Marie Dahlin (S) yrkade bifall till sitt eget förslag till beslut.  

 

Sedan överläggningarna avslutats redovisade ordföranden att det fanns ordförandens 

förslag till beslut samt Gunnar Lidells (M) yrkande om återremiss med angiven 

motivering. Ordföranden redovisade att hon först ämnade ställa proposition på om 

ärendet skulle avgöras vi dagens sammanträde eller återremitteras enligt Gunnar Lidells 

(M) yrkande. Om Arbetsutskottet beslutade att ärendet ska avgöras vi dagens samman-

träde skulle därefter ordförandens beslutsförslag ställas under proposition. 

 

Ordföranden ställde proposition på om ärendet skulle avgöras vid dagens sammanträde 

eller återremitteras enligt Gunnar Lidells (M) yrkande, och fann att Kommunstyrelsens 

arbetsutskott beslutat att ärendet skulle avgöras vid dagens sammanträde. 

 

Omröstning begärdes 

 

Ordföranden föreslog följande omröstingsordning som godkändes av arbetsutskottet. 

Den som anser att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde, röstar ja och den som 

anser att ärendet ska återremitteras enligt Gunnar Lidells (M) yrkande, röstar nej. 

 

Bo Carlsson (C) Ja Gunnar Lidell (M) Nej Marika Isetorp (MP) Avstår 

Marie Dahlin (S) Ja Peter Göthblad (L) Nej 

 

Med ordförandens utslagsröst hade Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat att ärendet 

skulle avgöras vid dagens sammanträde. 

 

Ordföranden ställde därefter sitt eget beslutsförslag under proposition och fann att 

arbetsutskottet bifallit detta.   

 

Ordföranden gav Marika Isetorp (MP) rätt att lägga en protokollsanteckning. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå 

Kommunstyrelsens förlag till Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige bifaller motionen med hänvisning till att motionens intentioner 

inarbetas i det fortlöpande arbetet och därmed tillgodoses genom det arbete som pågår 

inom Kommunstyrelseförvaltningen samt Kultur- och fritidsförvaltningen. Motionen är 

därmed besvarad och avslutad för Kommunfullmäktiges del. 
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Forts § 177 Dnr KS 2016/348 

 

 
Protokollsanteckning 

Den information som kultur- och fritidsförvaltningen har fått av kommunstyrelseförvalt-

ningen och som jag har fått av KS ordförande är att detta är ett brådskande ärende. 

Kultur- och fritidsförvaltningen arbetar sedan en tid tillbaka med det som motionen 

avser. Nämndens nästa möte är den 7 november. Därav delegeringsbeslutet. 

 

Marika Isetorp (MP) 

Ordförande Kultur- och fritidsnämnden 
 

Gunnar Lidell (M) reserverade sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet. 

 

Kommunstyrelsens behandling av ärendet 
 

Ordföranden redovisade följande förslag till beslut: Kommunfullmäktige bifaller 

motionen med hänvisning till att motionens intentioner inarbetas i det fortlöpande 

arbetet och därmed tillgodoses genom det arbete som pågår inom Kommunstyrel-

seförvaltningen samt Kultur- och fritidsförvaltningen. Motionen är därmed besvarad 

och avslutad för Kommunfullmäktiges del. 

 

Gunnar Lidell (M) yrkade att kommunstyrelsens beslut skulle återremitteras enligt 

bilaga 3. I yrkandet instämde Lutz Rininsland (V) och Kurt Karlsson (SD). 

 

Sedan överläggningarna avslutats redovisade ordföranden att det fanns Kommunstyrel-

sens arbetsutskotts förslag till beslut samt Gunnar Lidells (M) yrkande om återremiss.   

 

Ordföranden redovisade att hon ämnade ställa Gunnar Lidells (M) återremissyrkande 

mot avgörande vid dagens sammanträde. Skulle Kommunstyrelsen besluta att ärendet 

skulle avgöras vid dagens sammanträde skulle Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

ställas under proposition. Detta godkändes av Kommunstyrelsen. 

 

Ordföranden ställde därefter proposition på om ärendet skulle avgöras vid dagens 

sammanträde eller återremitteras enligt Gunnar Lidells (M) yrkande. Ordföranden fann 

att Kommunstyrelsen beslutat återremittera ärendet. 

 

Omröstning begärdes 

 

Ordföranden föreslog följande omröstningsordning, som godkändes av Kommunstyrel-

sen. Den som anser att ärendet ska avgöras vi dagens sammanträde, röstar ja och den 

som anser att ärendet ska återremitteras, röstar nej. 
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Forts § 177 Dnr KS 2016/348 

 

 

4 ja-röster  8 nej-röster  3 Avstår 

Bengt Larson (S) Gunnar Lidell (M) Marianne Ramm (V) Bo Carlsson (C) 

Bo Dahlberg (S) Lena Eckerbom Wendel (M) Lutz Rininsland (V) Marika Isetorp (MP) 

Peter Trollgärde (S) Tove af Geijerstam (L) Anders Strand (SD) Marie Dahlin (S) 

Madelaine karlsson (S) Marie-Louise Bäckman (KD) Kurt Karlsson (SD)  

 
Med 4 ja-röster mot 8 nej-röster hade Kommunstyrelsen beslutat återremittera ärendet i 

enlighet med Gunnar Lidells (M) yrkande. Noteras att tre ledamöter avstod från att 

rösta. 

 
Kommunstyrelsens beslut 
 

Kommunstyrelsen beslutar att 

- återremittera motionen till Kultur- och fritidsnämnden för att i god demokratisk 

ordning bereda och besluta i ärendet. Kultur- och fritidsförvaltningen kan då också 

beredas möjlighet att ha en god och demokratisk dialog/beredning med alla 

föreningar o andra aktörer som berörds av motionens intentioner. 

-  återremittera ärendet till kommunstyrelseförvaltningen med uppdraget, att på ett 

tydligt sätt beskriva hur arbetet just nu fortlöper, och för ev. kompletteringar. 

-  Remittera motionen till kommunens Näringslivsråd, så att även företrädare för 

kommunens näringsliv kan inkomma med synpunkter/förslag om motionen. 

_________ 

 

 

 

 

 

 
Bilaga  

Bilaga 3 Gunnar Lidells (M) yrkade 

 
 

 

Protokollsutdrag 
Kultur- och fritidsnämnden 

Kommunstyrelseförvaltningen 

Näringslivsrådet 

 

 


