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KF § 102 Ärende KF 2019/18 

Motion om inrättande av demokratipris 

Beslut 

Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till kommunens 

ekonomiska situation. 

Ärendet 

En motion har inlämnats där motionärerna föreslår att kommunfullmäktige 

instiftar ett demokratipris med syfte att motverka diskriminering och främja 

lika rättigheter och möjligheter för samtliga invånare oavsett kön, 

könsidentitet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller bostadsort. 

  

Priset ska enligt motionärerna uppmärksamma personer som verkat för 

demokratin eller sina medmänniskors bästa, människors lika värde, den 

enskilda människans frihet eller värdighet, jämlikhet, jämställdhet, 

inflytande, delaktighet eller för att barns rätt tas till vara. 

Förslag 

Kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till kommunens 

ekonomiska situation. 

  

Wahan Harutun (KP) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Wahan Harutuns (KP) 

förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 

förslag. 

  

Omröstning begärs. 

  

Följande propositionsordning föredras och godkänns: 

Ja-röst för kommunstyrelsens förslag. 

Nej-röst för Wahan Harutuns (KP) förslag. 

  

Företagen omröstning utfaller enligt följande: 

Ja röstar Pär Skagerling (M), Karl Björklund (M), Stina Munters (C), Lars-

Olov Liss (C), Anneli Hultgren (C), Annika Simm-Eriksson (C), Gunilla 

Munters (C), Anders Lundin (C), Torsten Larsson (KD), Nathalie Larsson 

Berglund (KD), Lennart Skansens (S), Monica Ericsson (S), Nils-Erik 
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Edlund (S), Karin Sjöberg (S), Nall Lars-Göran Andersson (S), Yvonn 

Edlund (S), Ulrika Gärds Åkeson (S), John Säljgård (LPO), Anders Hed 

(LPO), Magdalena Busk (M), Elisabeth Svensson (KD), Lukas Zimmerman 

(S), Kurt-Lennart Karlsson (V), Jon Lind (LPO), Gustav Tällberg (C), 

André Ihlar (KD) och Uwe Weigel (C). 

  

Nej röstar Wahan Harutun (KP) och Grazyna Björklund (KP). 

  

Avstår gör Gunnel Gustafsson (V). 

  

Med röstsiffrorna 27 ja, 2 nej och 1 avstår röstar kommunfullmäktige enligt 

kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 

Kommunsekreterare, tjänsteutlåtande 2019-04-02 

Motion om instiftande av ett Demokratipris 

Protokollsutdrag, 2019-09-17 KS § 125 

 


