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§ 128 
 
Tingsryds kommuns strategi för stöd till ideell sektor och 
arrangörer samt riktlinjer för bidrag 
Dnr 2017/529     003 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige antar strategi för stöd till ideell sektor och 
arrangörer enligt protokollsbilaga.  

2. Kommunfullmäktige antar riktlinjer för föreningsbidrag i Tingsryds 
kommun enligt protokollsbilaga. 

3. En utvärdering av det nya bidragssystemet görs efter det att det fungerat i 
ett års tid.  

4. Investeringsstödet följer det beslut som togs i kommunfullmäktige 2016-
04-25. 

Reservation  
Anna Johansson (C), Cecilia Cato (C), Lennart Fohlin (C), Mats Wembo (C), 
Eva Hagelberg (C), Lars Nilsson (C), Björn Elmqvist (C) Britt-Louise 
Berndtsson (C), Mikael Andersson (C), Johan Karlson (C) och Gunnar Engblom 
(MP) reserverar sig till förmån för Eva Hagelbergs (C) delyrkande 1 och 2.  

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade inom ramen för arbetet med en hållbar ekonomi 
(KF § 119 2016):  

1. Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag på 
riktlinjer på bidrag och sponsring samt förslag på bidragsnivåer i enlighet 
med de remissvar som inkommit från nämnder och utskott. Där 
remissvar inte berört bidragsnivåer skall förslaget utgå från inriktningen i 
utredningen.   

2. Att strategi och riktlinjer för bidrag och sponsring tas fram samt att 
kommunledningsförvaltningen hanterar all handläggning av bidrag och 
sponsring. 

Utvecklingsavdelningen har tagit fram förslag till strategi för stöd till ideell 
sektor och arrangörer samt riktlinjer för föreningsbidrag m.m. Förslaget bygger 
mycket på den s.k. Sandviksmodellen med bland annat dialogmöten med 
föreningar. Om modellen införs, förväntas den ge större inblick i föreningarnas 
utmaningar och visioner.  
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§ 128 fortsättning    Dnr 2017/529     003 

Beslutsunderlag 
1. Skrivelse från utvecklingschefen, 2017-07-11 
2. Tingsryds kommuns strategi för stöd till ideell sektor och arrangörer 
3. Kommunfullmäktige § 119, 2016-06-20  
4. Skrivelse från Eva Hagelberg (C) 
5. § 155 kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll, 2017-09-11 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Eva Hagelberg (C) yrkar med instämmande av Britt-Louise Berndtsson (C) och 
Johan Karlson (C) att:  

• Kultur- och fritidsutskottets ledamöter ska närvara och vara 
samtalsledare vid dialogmöten med föreningsrepresentanter.  

• att Kultur- och fritidsutskottets ledamöter utformar en mall med frågor 
inför dialogmöten, som revideras varje höst. 

Mikael Jeansson (S) yrkar med instämmande av Johan Johansson (S), Patrick 
Ståhlgren (M), Martin Uleskog (TiA) och Tomas Blomster (S) bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Patrick Ståhlgren (M) yrkar avslag på Eva Hagelbergs (C) yrkande. 

Beslutsgång  
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot Eva Hagelbergs (C) 
förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Votering begärd 

En ja-röst är en röst för kommunstyrelsens förslag och en nej-röst är en röst för 
Eva Hagelbergs (C) förslag. 

23 stycken ja-röster 

11 stycken nej-röster 

2 stycken som avstod 

Ordförande finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.  

____________ 

 
 
Beslutet skickas till 
Utvecklingschefen 
Hemsidan 


