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Kf §142  Dnr: KS.2012.138 840 
 
Svar på motion om inrättande av turismstipendie 
 
Ärendebeskrivning 
Hasse Johansson (S) och Gunnel Augustsson (S) har lämnat in en motion om 
inrättande av turismstipendie i Gislaveds kommun, daterad den 20 juni 2012. 
 
Motionärerna yrkar att Gislaveds kommun inrättar ett stipendie till den eller de 
som gjort årets bästa insats inom/för turism- och besöksnäringen och att 
kommunstyrelsen får i uppdrag att utse en kommitté som väljer pristagare. Priset 
ska bestå av ett stipendie samt ett diplom och delas ut i samband med 
kommunfullmäktiges decembermöte. Pristagaren blir kommunens nominering till 
regionala och nationella uttagningar kring turism- och besöksnäringsutnämningar. 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 14 augusti, § 260 beslutades att 
remittera ärendet till kommunstyrelsekontoret för beredning.  
 
Kommunstyrelsekontoret har valt att lägga ett förslag om inrättande av både ett 
turismstipendium som delas ut vid kommunfullmäktiges sammanträde i december, 
samt ett turismpris som delas ut i samband med Gislaved Näringsliv AB:s årliga 
gala på våren. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till turismstipendie, daterat den 1 oktober 2012 
Förslag till turismpris, daterat den 2 oktober 2012 
Kommunstyrelsen den 27 september 2012, § 334 
Kommunstyrelsen den 9 oktober 2012, § 356 
Regler för turismstipendium, daterat den 25 oktober 2012 
Regler för turismpris, daterat den 25 oktober 2012 
 
Yrkande 
Bo Kärreskog (S): I dokumentet Förslag till turismstipendie, daterat den 1 oktober 
2012” görs följande ändringar och kompletteringar: 
§ 2 ändras till: 
… grupper, föreningar, organisationer eller företag. 
§ 3 ändrad till: 
Ansökande ändras till sökande. 
§ 4 ändras till: 
Förslagsställare till turismspipendiat behöver inte redovisa vad medlen ska 
användas till. När stipendiat utsetts tillfrågas verderbörande… 
§ 5 ändras till max 10 000 kronor. 
§ 5, § 6, § 8: 
Byt Kommunstyrelse och kommunfullmäktige till att stavas med små bokstäver. 
 
Gunnel Augustsson (S): Bifall tlll kommunstyrelsens förslag och Bo Kärreskog (S) 
ändringsyrkande. 
 
Niclas Palmgren (M) begär ajournering. 
 
Ordföranden beslutar att sammanträdet ajourneras mellan kl 19.40 och 19.45 
----- 
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Niclas Palmgren (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag och till Bo Kärreskogs 
ändringsyrkanden samt att erforderliga redaktionella ändringar av förslagen görs i 
övrigt. 
Erik Andersson (K) gör inlägg i ärendet. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag, Bo Kärreskogs (S) 
yrkande och Niclas Palmgrens (M) yrkande finner att kommunfullmäktige antar 
dem. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att inrätta turismstipendium och turismpris i enlighet med regler daterade den 

1 oktober resp. 2 oktober 2012 med de förändringar som beslutats vid 
dagens sammanträde, 

 
att turismstipendium ska utdelas med maximalt 10 000 kr årligen till utsedd 

stipendiat, 
 
att turismpris ska utdelas med 10 000 kr årligen till utsedd/utsedda pristagare, 
 
att förändringarna enligt ovan intas i reviderade dokument Regler för 

turismstipendium, daterat den 25 oktober 2012 och Regler för turismpris, 
daterat den 25 oktober 2012, 

 
att 2012 års turismstipendium, om det kan utdelas i december 2012, ska 

finansieras inom ramen för kommunstyrelsens budget, 
 
att medel för turismstipendium och turismpris från och med 2013 upptas under 

kommunstyrelsen, samt 
 
att därmed anse motionen bifallen. 
 
 
Expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsekontorets utvecklingsenhet 
Gislaved Näringsliv AB 
Kommunstyrelsekontoret, ekonomienheten 

 
 


