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§ 22  Motion - Att kommunen ska arrangera 
 högtidsfirande - svar 

Ärendebeskrivning 
Sverigedemokraterna genom Leontina Aurell har kommit in med en motion om att 
kommunen ska arrangera högtidsfirande. I motionen står det bland annat att för att 
få behålla medborgare i kommunen är det viktigt att inte ta bort gamla seder och att 
värna om de traditioner som de äldre kommuninnevånarna har byggt upp i detta 
samhälle. Sverigedemokraterna vill att kommunen med hjälp av alla företag i 
kommunen satsar på gemenskapen och på traditioner kring valborgsmässofirande 
och midsommarfirande. Enligt motionen var det inte möjligt att fira dessa i Mullsjö 
kommun under 2019. 

Kommunfullmäktige beslutade den 24 september 2019 att överlämna motionen till 
kultur- och fritidsnämnden för utredning. Ärendet bereddes den 15 oktober 2019 av 
nämnden, men kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterade motionen den 31 
oktober 2019. 

Under 2019 beslutade Företagarna att avsluta sitt engagemang kring valborg. Dock 
firades denna dag med brasa och sång med mera i Sandhem dit alla var välkomna. 
Under 2020 kommer kyrkorna tillsammans med Mullsjö SOK att starta ett nytt 
firande vid MSOK-stugan i Mullsjö. Midsommarfirandet anordnades fram till 2018 
av Hotel Mullsjö. Gravsjö Hembygdsförening har dock under flera år anordnat 
midsommarfiranden, så även i år med hundratals besökare. Midsommarfirande har 
även anordnats i Bönared och i Nyhem. Kommunen är involverad i firandet av 
nationaldagen tillsammans med Nykyrke Hembygdsförening. Det planerar 
kommunen att fortsätta med samt att eventuellt utöka den dagen med ytterligare 
aktiviteter. Detta på grund av att kommunen där hanterar frågor direkt knutna till 
kommunen som till exempel välkomnande av alla nyfödda i kommunen. 

Kultur- och fritidsnämnden anser att kommunens föreningsliv ansvarar för de 
firande av högtidsdagar de anser ska finnas i kommunen. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunstyrelsen den 12 februari 2020 § 27 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 30 januari 2020 § 15 
Protokoll från kultur- och fritidsnämnden den 17 december 2019 § 71 
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§ 22 fortsättning 
 
Tjänsteskrivelse från kultur- och fritidschefen den 9 december 2019 
Protokoll från kultur- och fritidsnämnden den 19 november 2019, § 61 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott den 31 oktober 2019, § 105 
Protokoll från kultur- och fritidsnämnden den 15 oktober 2019, § 52 
Protokoll från kultur- och fritidschefen den 7 oktober 2019 
Protokoll från kommunfullmäktige den 24 september 2019, § 136 
Motion från Sverigedemokraterna den 8 augusti 2019 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen att 
kommunen ska arrangera högtidsfirande.  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att avslå motionen att kommunen ska arrangera högtidsfirande. 

Beslutet skickas till 
Motionsställaren 
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