
GISLAVEDS KOMMUN 
 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 
Sammanträdesdatum 

Sida 
1 

 2012-04-19  
 

Justerares underskrift Utdragsbestyrkande 
  
 

Kf §52   Dnr:  KS.2012.49   70 
  
 Motion angående höjning av lokalt aktivitetsbidrag   
  
 Ärendebeskrivning 

Susanne Josefsson (S), Gunnel Augustsson (S) och Jörgen Karlsson (S) har lämnat 
en motion om höjning av lokalt aktivitetsbidrag. Motionärerna yrkar att lokalt 
aktivitetsbidrag höjs rejält utöver indexregleringen samt att kostnaderna för detta 
tas med i budgetarbetet för 2013. 

 
Motionärerna anför som skäl för sina yrkanden vikten av att de mest utsatta 
grupperna har möjlighet till aktiviteter i föreningar, och detta även bidrar till 
integration. Ungdomsföreningarnas ovärderliga arbete bidrar till att göra 
kommunen attraktivare och innebär ett viktigt socialt arbete. Många föreningar 
har en svår ekonomisk situation. Risken för höjda medlems- och träningsavgifter 
försvårar för nämnda grupper att delta. Låga avgifter ger alla ungdomar möjlighet 
att delta. 

 
Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat motionen till kommunstyrelsen 
för beredning, vilket godkänts av kommunfullmäktige den 29 mars 2012. 

 
Kommunstyrelsekontoret föreslår i yttrande att med hänsyn till att motionärerna 
hänvisar till 2013 års budgetarbete att motionens syfte får hanteras i detta 
sammanhang och inom ramen för arbetet med strategiskt styrdokument inför mål 
och budget 2013 - 2017. Detta ska beredas under våren och antas av 
kommunfullmäktige den 25 juni 2012. 

 
Kommunstyrelsen har den 3 april 2012 godkänt kommunstyrelsekontorets förslag 
till hantering av motionen. 

 
 Beslutsunderlag 
 Motion angående höjning av lokalt aktivitetsbidrag daterad den 8 mars 2012 

Kommunfullmäktige den 29 mars 2012, § 38 
Motionssvar angående höjning av lokalt aktivitetsbidrag, daterat den 23 mars 2012. 

 Kommunstyrelsen den 3 april 2012, § 100 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige antar det. 

 
 Yrkande 
 Susanne Josefsson (S) och Anders Gustafsson (SD): Bifall till kommunstyrelsens 

förslag. 
 
 
 Kommunfullmäktige beslutar 

 
att  motionens syfte ska intas i arbetet med strategiskt styrdokument inför mål 

och budget 2013 - 2017 och där avvägas om den föreslagna ändringen ska 
prioriteras inom detta, 

 
att  uppdra till fritidsnämnden att skyndsamt ta fram underlag för en sådan 

bedömning, samt 
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Kf §52 (forts.) 

 
 

att  motionen därmed är besvarad. 
 

 
 
Expedieras till: 
Kommunstyrelsekontorets ekonomienhet 
Fritidsnämnden 
Kommunstyrelsen 
  

 
 


