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§ 106 Dnr 2018/00347  

Svar på motion: Lokalförankra Jan Fridegård-priset 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.  

Sammanfattning  

Sverigedemokraterna har inkommit med motion ”Lokalförankra Jan Fride-

gård-priset” där det föreslås att fullmäktige beslutar: 

- Att urvalet av möjliga pristagare begränsas till personer folkbokförda inom 

Uppsala län 

- Att prissumman minskas till 25 000 kr 

Motionen har lämnats för yttrande till kultur- och fritidsnämnden. Nämnden 

framhåller att priset är kopplat till ett ”vartannat år upplägg” tillsammans 

med Uppsala kommun. Om Håbos prissumma är 25 000 kr och Uppsala 

kommuns prissumma är 100 000 kr får priset olika dignitet. Det kan också 

komma att uppfattas märkligt om Håbos prissumma är mindre än Uppsalas 

med tanke på att Jan Fridegård är bördig från Håbo. Genom att minska pris-

summan till förmån för annan kulturell verksamhet i kommunen tillgodoses 

möjligen andra fokusområden i Håbo kommun. Nämnden anser dock att då 

bör hela priset tas bort så att det inte förlorar sitt ursprungliga värde. Ett be-

slut enligt motionen förslag bör tas i samråd med övriga parter.   

Frågan om lägga ned Jan Fridegårdspriset har behandlats av kommunstyrel-

sens arbetsutskott 2017-11-07 § 168, som beslutade att avslå förvaltningens 

förslag om att lägga ner priset.  

Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att motionen avslås.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KS 2019-06-03 § 146 

Protokollsutdrag KSAU 2019-05-20 § 122 

Tjänsteskrivelse 2019-04-03 

Motion 2018-05-04 

Beslut kultur- och fritidsnämnden 2019-03-26 X 

Yttrande kultur- och fritidsnämnden 2019-03-11 

Protokollsutdrag KSAU 2017-11-07 § 168 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Michael Rubbestad (SD) yrkar bifall till motionen samt att skrivelse sänds 

till Uppsala kommun om motsvarande prissättning.  
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Fredrik Anderstedt (S) yrkar att motionen ska avslås i enlighet med kom-

munstyrelsens förslag till beslut.  

Charlotta Bjälkebring Carlsson (V) yrkar att motionen ska avslås i enlighet 

med kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Christoffer Bonde (M) yrkar att motionen ska avslås i enlighet med kom-

munstyrelsens förslag till beslut.  

Owe Fröjd (Båp) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Beslutsgång 

Ordförande Björn Erling (M) finner att det föreligger två förslag till beslut; 

kommunstyrelsens förslag till beslut och Michael Rubbestads (SD) förslag 

till beslut.  

Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens för-

slag till beslut eller Michael Rubbestads (SD) förslag till beslut och finner 

att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut.    

Protokollsanteckning 

Michael Rubbestad (SD), Anders Ekelöf (SD), Ann-Sofie Borg (SD), Tho-

mas Moore (SD), Erik Nylén (SD), Carol Lundahl Moore (SD), Zinaida 

Belonoshko (SD) och Tiina Fransson (SD) reserverar sig mot beslutet.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kultur- och fritidsnämnden, för kännedom 

Kulturchef, för kännedom 

Motionären, för kännedom 

Hemsida 

 

 

 

 


