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Justerandes signatur 

§ 81 Dnr 2018-00033 

Svar på motion (MP) om kulturpris varje år 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.  

Sammanfattning 

Claes Brandén (MP) har lämnat in en motion om att kommunen årligen ska dela ut 
ett kulturpris samt att prisvinnarna ska erbjudas möjlighet att arrangera en 
konsert, utställning, författarafton, föreläsning eller motsvarande då så är möjligt. 

Kinda kommuns kulturstipendium instiftades ursprungligen av kommunfullmäktige 
1988. Sedan år 2004 utdelas det vart annat år efter ett beslut i kultur- och 
fritidsnämnden.  

Enligt stadgarna ska allmänheten ges möjlighet att inkomma med förslag på 
pristagare. En av anledningarna till att nämnden beslutade att enbart utdela priset 
vart annat år var att antalet nomineringar vissa år varit få. 

Vad gäller möjligheterna att få arrangera konsert, utställning, författarafton, 
föreläsning är förslaget att detta i sådana fall får detta vid behov/önskemål 
hanteras som idag, inom kultur- och fritidsavdelningens ordinarie kulturprogram. 

Då pristagare idag kan utses inom brett område och även innefatta exempelvis 
föreningar är det långt ifrån alltid det är möjligt/lämpligt att arrangera ett 
offentligt arrangemang där pristagaren medverkar.    

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse, daterad 2018-03-04 
Motion, inlämnad 2018-01-24  

Beslutet skickas till 

Motionsställaren 
Akten 
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Datum 

2018-04-03 
Diarienummer 

KINKS 2018-00033 

Kommunfullmäktige 

Svar på motion (MP) om kulturpris varje år 

Förvaltningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

Sammanfattning av ärendet 

Claes Brandén (MP) har lämnat in en motion om att kommunen årligen ska dela ut 
ett kulturpris samt att prisvinnarna ska erbjudas möjlighet att arrangera en 
konsert, utställning, författarafton, föreläsning eller motsvarande då så är möjligt. 

Kinda kommuns kulturstipendium instiftades ursprungligen av kommunfullmäktige 
1988. Sedan år 2004 utdelas det vart annat år efter ett beslut i kultur- och 
fritidsnämnden.  

Enligt stadgarna ska allmänheten ges möjlighet att inkomma med förslag på 
pristagare. En av anledningarna till att nämnden beslutade att enbart utdela priset 
vart annat år var att antalet nomineringar vissa år varit få. 

Vad gäller möjligheterna att få arrangera konsert, utställning, författarafton, 
föreläsning är förslaget att detta i sådana fall får detta vid behov/önskemål 
hanteras som idag, inom kultur- och fritidsavdelningens ordinarie kulturprogram. 

Då pristagare idag kan utses inom brett område och även innefatta exempelvis 
föreningar är det långt ifrån alltid det är möjligt/lämpligt att arrangera ett 
offentligt arrangemang där pristagaren medverkar.    

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse, daterad 2018-03-04 
Motion, inlämnad 2018-01-24  

Syfte 

Hantera en motion som inlämnats till kommunfullmäktige. 

Önskad effekt 

Effektiv hantering av motioner. 

Berörda 

Motionsställaren 

Samråd 

Samråd har skett med kultur- och fritidsavdelningen. 
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Ekonomiska konsekvenser/finansiering 

- 

Konsekvenser barnperspektiv 

- 

Konsekvenser jämlikhet/jämställdhet 

- 

Miljökonsekvenser 

- 

Samverkan (MBL) 

- 

Genomförande 

Förslaget till svar behandlas av kommunfullmäktige. 

Uppföljning 

- 

Återrapportering 

- 

Rosie-Marie Fors 
Kommunchef 

Johan Sandell 
Kommunsekreterare 

Beslutet ska skickas till 
Motionsställaren 
Akten 
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Motion Mp Kinda -  Kulturpris varje år 

Kinda berömmer sig av att vara en natur- och kulturkommun och det finns verkligen många 
fina och gamla kulturmiljöer. Här arbetar dessutom ett stort antal  kulturpersonligheter som är 
väl värda att uppmärksamma och uppmuntra. De har ofta inspirerats av naturen i kommunen.  

Det är författare, musiker, körer, keramiker, bildkonstnärer, fotografer, hantverkare, teatermänniskor 
o.s.v. Kulturutövning och att ta del av kultur är viktigt i ett samhälle ur ett socioekonomisk 
hållbarhetsperspektiv. Kultur är det kitt som håller ihop samhället och i kulturen finns möjlighet att 
tillsammans eller enskilt få nya perspektiv och bearbeta livsfrågor. 

Miljöpartiet föreslår: 

att kommunen delar ut ett kulturpris varje år och som en förmån och en gentjänst föreslår vi att 
prisvinnarna får möjlighet att arrangera en kulturpris -konsert, -utställning, -författarafton, -föreläsning 
o.s.v. då så är möjligt. 

För miljöpartiet de gröna i Kinda 

Claes Brandén MP 




