UTDRAG UR

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Paragrafer

2011-09-12

118-133

KOMMUNFULLMÄKTIGE
§ 122

Dnr 2010/305-807 KS

Skyltpolicy, revidering.
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 2010-09-21 § 448 till
kultur- och fritidsnämnden
att se över gällande skyltpolicy i kommunens sport- och idrottshallar för
att möjliggöra för föreningarna att ha permanenta sponsorskyltar.
Kultur- och fritidsnämnden 2010-10-12 § 53 anser att följande policy
för reklam i kommunens lokaler ska gälla: Reklam, dock ej för tobak, öl
och sprit, får uppföras i av kommunen ägd lokal under eget tillfälligt arrangemang och under förutsättning att det ej görs åverkan i lokalen.
Vid arbetsutskottets sammanträde 2010-11-23 framförs synpunkter på
lämpligheten att ledarna i föreningar med omfattande verksamhet i sporthallen ska klättra upp och ner vid varje tävlingstillfälle för att hänga upp
reklamskyltar.
Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterade 2010-11-23
§ 563 ärendet till kultur- och fritidsnämnden i avsikt att göra en revidering av skyltpolicy att antas av kommunfullmäktige.
Kultur- och fritidsnämnden föreslår 2011-05-12 § 42
att fast reklam ska få förekomma enligt fastställda riktlinjer i de lokaler
där kultur- och fritidsnämnden anser att det är lämpligt, samt
att ge fritidsansvarig Jan-Åke Johansson i uppdrag att utifrån det förslag som finns arbeta fram riktlinjer till arbetsutskottets och nämndens möte i juni.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2011-06-28 § 288 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att godkänna revidering av skyltpolicy för kommunens sport- och idrottshallar innebärande att fast reklam, dock ej för tobak, öl och sprit, ska
få uppföras i av kommunen ägd lokal enligt fastställda riktlinjer.
Kommunstyrelsen föreslog 2011-08-16 § 160 kommunfullmäktige
besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Yrkande
Lisbeth Lennartsson (C) yrkar bifall till förslaget.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att

godkänna revidering av skyltpolicy för kommunens sport- och idrottshallar innebärande att fast reklam, dock ej för tobak, öl och
sprit, ska få uppföras i av kommunen ägd lokal enligt fastställda
riktlinjer.
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Riktlinjerna beslutas av kommunstyrelsen på förslag av kultur- och fritidsnämnden vid ett kommande sammanträde.
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