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Svar på motion (SD) om att inrätta en fond för Luciafirande i
Mölndals stad
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås.
Reservation
Joel Olsson (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut till förmån för eget förslag.

Ärendet
Rune Nilsson (SD) föreslår i en motion daterad den 13 september 2016 att Mölndals kommun
startar en fond, där Svenska kyrkans församlingar i Mölndals kommun kan söka medel för
arrangemang och annonsering av Luciatåg för allmänheten i kyrkan. Mölndals kommun bör
därmed också tillföra 50 000 kr/år. Fonden bör dessutom vara öppen för frivilliga donationer.
Motionären anser att Lucia är en av våra finaste och ljusaste traditioner i vintermörkret,
oavsett om man är troende eller inte. Det är också en av våra mest internationellt
uppmärksammade svenska traditioner. För att stödja de frivilliga krafter inom Svenska kyrkan
i Mölndals kommun som önskar arrangera Luciafiranden för allmänheten, bör staden därför
skapa en fond och tillföra förslagsvis 50 000 kr/år. Där kan sedan församlingarna som så
önskar söka medel för Luciafirandet. Dessa medel är tänkta att användas till arrangemang i
Kyrkorna för allmänheten. Dels till arrangemanget som sådant, men också för annonsering
och information så att allmänheten vet att det arrangeras ett Luciafirande.
Ärendets behandling
Kommunfullmäktige har den 21 september 2016, § 139, remitterat motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 1 februari 2017.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 15 februari 2017, § 23.
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Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Motionen avslås.
Ledamöternas förslag till beslut
Joel Olsson (SD) föreslår att motionen återremitteras för att ta fram förslag på lämplig
kompensationsmodell för att hålla ett kyrkligt luciafirande, med motiveringen att kyrklig
skolavslutning är ett exempel på när kommuner överlåter ceremoniella aspekter av
skolgången till kyrkan. Detta har varit kontroversiellt, men då av andra anledningar än att det
skulle ligga utanför kommunens kompetens.
Ove Dröscher (S) förslår bifall till arbetsutskottets förslag; Motionen avslås.
Beslutsgång
Ordföranden frågar först om ärendet ska återremitteras eller avgöras på dagens sammanträde
och finner att ärendet ska avgöras idag. Ordföranden konstaterar därefter att
endast arbetsutskottets förslag finns, och frågar om kommunstyrelsen antar eller avslår
förslaget och finner att kommunstyrelsen antar förslaget.
Reservation
Joel Olsson (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut till förmån för eget förslag.
Expedieras till
Kommunfullmäktige
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Motion gällande Luciafirande
2016-09-13
Motionär: Rune Nilsson SD Mölndal

Året 2015 var året då Göteborgs Lucia lades ner. Ett firande som funnits sedan år
1935. I Mölndal räddades Lucia av kulturskolan, då Lions club dragit sig ur
arrangemanget. Detta är naturligtvis bra och där ska också kulturskolan ha vårt stöd.
Jag har också noterat att Lucia-firandet försvunnit från många kyrkor. Kanske helt
enkelt för att det inte är lönsamt eller för att det inte längre drar nog med folk. Om
man kommer till en ny ort idag, så hittar man sällan ett Luciafirande i en kyrka. Gamla
sammanhållande traditioner ersätts av kommersiellt mer lönsamma eller annat. Ett
exempel är Halloween, en Irländsk/Amerikansk tradition som visserligen genererar
inkomster för handeln, och därför uppmuntras mer och mer, men som inte hör
hemma i vår kultur

Lucia är en av våra finaste och ljusaste traditioner i vintermörkret, oavsett om man är
troende eller inte. Det är också en av våra mest internationellt uppmärksammade
svenska traditioner. För att stödja de frivilliga krafter inom Svenska kyrkan i Mölndals
kommun som önskar arrangera Luciafiranden för allmänheten, bör vi därför skapa en
fond och tillföra förslagsvis 50 000 kr/år. Där kan sedan församlingarna som så
önskar söka medel för Luciafirandet. Dessa medel är tänkta att användas till
arrangemang i Kyrkorna för allmänheten. Dels till arrangemanget som sådant, men
också för annonsering och information så att allmänheten vet att det arrangeras ett
Luciafirande.

Yrkande:
Jag yrkar på att Mölndals kommun startar en fond, där Svenska kyrkans församlingar
i Mölndals kommun kan söka medel för arrangemang och annonsering av Luciatåg
för allmänheten i kyrkan. Mölndals kommun bör därmed också tillföra 50 000 kr/år.
Fonden bör dessutom vara öppen för frivilliga donationer.

Rune Nilsson
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Svar på motion (SD) om att inrätta en fond för Luciafirande
i Mölndals stad
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Ärendet
Rune Nilsson (SD) föreslår i en motion den 13 september 2016 att Mölndals stad startar en
fond där Svenska kyrkans församlingar i Mölndals stad kan söka medel för arrangemang och
annonsering av Luciatåg för allmänheten i kyrkan. I motionen föreslås att Mölndals stad
tillför 50 tkr per år till fonden som därutöver bör vara öppen för frivilliga donationer.
Motionen har remitterats till stadsledningsförvaltningen för beredning.
Beredning
Den kommunala kompetensen
I kommunallagen anges vilken verksamhet en kommun har befogenhet att ägna sig åt, något
som brukar benämnas den kommunala kompetensen. Enligt huvudregeln innefattar en
kommuns kompetens endast hantering av sådana angelägenheter som är av allmänt intresse
och som har anknytning till kommunens område eller dess medlemmar. Från denna
huvudregel finns undantag. Det är med stöd av ett sådant undantag som kommunen till
exempel har möjlighet att lämna bidrag till olika typer av ungdomsverksamheter. En sådan
tillämplig undantagsregel saknas vad gäller det föreslagna bidraget.
Någon förteckning över vad som anses vara en kommunal angelägenhet finns inte. Det som
kännetecknar en angelägenhet av allmänt intresse är att den framstår som gemensam för alla
medlemmar i kommunen eller i vart fall för det stora flertalet av dem. Praxis har visserligen,
på ett försiktigt sätt, öppnat upp för möjligheten att se bidrag till en organisation eller ett
sällskap för att för att främja kulturverksamhet som en angelägenhet av allmänt intresse.
Frågan kvarstår dock huruvida detta även omfattar religiösa sammanslutningar. Att rikta en
fond endast till svenska kyrkan, på så sätt som föreslås i motionen, torde emellertid utgöra en
sådan omotiverad begränsning som skulle leda till att förfarandet som sådant skulle falla
utanför den kommunala kompetensen.
Fond som incitament för Luciafirande
Eftersom förslaget om upprättandet av en fond för kyrkan att söka bidrag ifrån inte bedöms
ligga inom den kommunala kompetensen har det inte gjorts någon utredning över huruvida en
fond skulle antas fungera som incitament för att fler Luciafiranden arrangerades i staden.
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Mot bakgrund av att upprättandet av den föreslagna fonden bedöms ligga utanför den
kommunala kompetensen har det inte heller gjorts någon utredning kring hur stora
kostnaderna skulle vara för att administrera den föreslagna fonden. Tidigare har emellertid
konstaterats att administrationen av en stiftelse uppskattas ta ca två veckor i anspråk årligen,
d.v.s. motsvarande 80 arbetstimmar. Det finns ingen anledning att tro att administrationen av
den föreslagna fonden skulle understiga den uppskattade tiden. Möjligheten eller lämpligheten
att sammanblanda privata donationer och kommunala medel har av ovanstående skäl inte
heller utretts vidare.
Ekonomi
Motionären föreslår att Mölndals stad tillför 50 tkr per år till fonden. Vilka kostnader som
skulle vara förknippade med administrationen av den föreslagna fonden har inte utretts vidare.
Tidigare har emellertid gjorts uppskattningen att administrationen av en stiftelse skulle ta ca
två veckor i anspråk årligen, d.v.s. motsvarande 80 arbetstimmar. Det finns ingen anledning
att tro att administrationen av den föreslagna fonden skulle understiga den uppskattade tiden.
Bedömning
Även om tanken att värna en tradition genom att ge bidrag till kyrkan är aldrig så
behjärtansvärd går det inte att bortse ifrån att ett sådant förfarande skulle utgöra en
verksamhet som ligger utanför den kommunala kompetensen. Strävan att upprätthålla en
tradition bör således ske på annat sätt än genom att kyrkan erbjuds ekonomisk förstärkning
genom kommunala medel.
Expedieras till
Kommunstyrelsen

Carina Nordgren
Förvaltningschef

Henriette de Maré
Enhetschef

