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Svar på motion om att återinföra uppvaktning av SMvinnare - Pär-Göran Björkman (S), Birgitta Larsson (S) och
Simon Waern (S)
Ärendebeskrivning
Pär-Göran Björkman (S), Birgitta Larsson (S) och Simon Waern (S) har till
kommunfullmäktige den 4 september 2019, § 155 lämnat en motion om att återinföra
uppvaktning av SM-vinnare. Motionärerna framför bland annat att Alingsås
kommun tidigare under ett antal perioder, har uppvaktat SM-vinnare det har då gällt personer
som tävlat för en alingsåsklubb och alla åldersgrupper.
Motionärerna föreslår att:
Alingsås kommun senast 2020 återupptar tidigare tradition att uppvakta Svenska mästare
(och högre) enligt ovan.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 2 oktober, § 170 att remittera motionen till
kommunledningskontoret för beredning.

Förvaltningens yttrande
Dåvarande kultur- och fritidsnämnden beslutade den 25 november 2016, § 68, att återuppta
uppvaktning av vinnare vid större mästerskap och att förvaltningen fick i uppdrag att ta fram
riktlinjer för uppvaktningen. Regelverket anger bland annat följande:







Personen eller laget ska vara medlem i förening med säte i Alingsås kommun och
föreningen ska vara medlem i något av Riksidrottsförbundets medlemsförbund.
Personen eller laget ska ha genomfört en idrottsprestation på SM-, EM-, VM- eller
OS-tävlingar för seniorer med första till tredjeplacering som resultat.
Föreningarna ska själva nominera sina medlemmar till kultur- och fritidsförvaltningen
via e-post: kultur.utbildning@alingsas.se
Nominering ska ske senast den 31 december avseende idrottsprestation under
kalenderåret.
Förvaltningen ska vid två tillfällen under året informera allmänheten och föreningarna
om denna möjlighet. Avdelningen ”Anläggning och fritid” handlägger ansökningarna
och ansvarar för att upprätta information till allmänhet och föreningslivet.
Uppvaktning sker genom utdelning av blomma och någon typ av minnesgåva vid
någon av på nämndens sammanträde under januari-mars. Uppvaktningen
uppmärksammas också genom pressmeddelande samt kommuniceras på
kommunens hemsida.

Då kultur- och utbildningsnämnden erbjuder uppvaktning av vinnare vid större mästerskap i
enlighet med motionärernas intentioner bedömer kommunledningskontoret att motionen ska
anses besvarad.

Ekonomisk bedömning
Ärendet innebär inga kostnader för verksamheten
Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Kommunledningskontorets yttrande antas som kommunstyrelsens eget yttrande.
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Motionen anses besvarad.
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