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Kommunstyrelsen 2013-01-16
Ärende 9. Ansökan om bidrag till Klippanfestivalen.

Klippanfestivalen är ett uppskattat evenemang som brukar locka tusentals besökare och som
på flera sätt får kommunen att leva upp under några dagar vart år. Detta ser vi positivt på, och
vi ser helst att festivalen hålls årligen även fortsättningsvis.

Dock menar vi att kommunen i ett läge där budgeten år efter år inte når upp till vad som kallas
en god ekonomisk hushållning, i ett läge där nedskärningar drabbar viktig kärnverksamhet så
som exempelvis skolan, måste göra rätt prioriteringar. 

För  oss  är  det  självklart  att  rätt  prioritering  i  detta  fall  innebär  en  åtstramning  av  de
ekonomiska medel som går till enstaka nöjen. Först måste brister i kärnverksamheten rättas
till så att alla kommunens medborgare får ta del av en kvalitativt god kommunal service varje
dag året  runt.  Detta  ger  förhöjd livskvalitet  för  medborgarna,  vilket  på  sikt  ger  Klippans
kommun ett gott rykte som förmodligen genererar ökad inflyttning och ökade skatteintäkter. 

Att en festival per år skulle ge samma positiva effekter i form av förbättrad livskvalitet för
medborgarna året runt, samt ökad inflyttning, ser vi däremot som mycket tvivelaktigt. 

Vi  är  som sagt  positiva  till  Klippanfestivalen.  Men  det  är  inte  rimligt  att  kommunen  är
generös  med  bidrag  för  renodlade  nöjesevenemang  som inte  ens  kan  anses  bidra  till  en
förbättrad  folkhälsa,  samtidigt  som  kärnverksamheten  går  på  knäna.  Särskilt  inte  när
föreningen som får bidrag troligen kommer att få in ett överskott på festivalen. Ett överskott
som föreningen sedan väljer att låta gå tillbaka till några av kommunens medborgare, men
inte i form av förstärkt kärnverksamhet utan i form av punktinsatser som inte nödvändigtvis
hjälper där hjälp som allra mest behövs. 

Istället för att göra på detta sätt menar vi att varje enskilt bidrag måste övervägas noggrant
och om möjligt sänkas så att pengarna istället, den ena mindre summan efter den andra vilket
till slut blir en stor summa, kan förstärka kärnverksamheten. 

I detta fall har vi yrkat på att bidraget till Lions Club halveras så att de får 50 000 kr istället
för 100 000 kr för att anordna Klippanfestivalen, och vi har också yrkat på att de 50 000 kr
som på detta sätt blir över förs över till grundskolan för en kvalitetshöjande insats inom det
behovsområde som barn – och utbildningsförvaltningen ser som mest akut. 

Våra yrkanden blev dock avslagna, varför vi reserverar oss mot beslutet till förmån för bifall
till våra egna ändringsyrkanden.

För Sverigedemokraterna Klippan
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