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Uppdrag till nämnden för konsument- och 
medborgarservice om utbetalning av 
föreningsbidrag till Göteborgs 
Närradioförening  
 

Till Göteborgs kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen tillstyrker yrkande från M, L och C den 13 september 2021 och 
föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

Konsument- och medborgarservice får i uppdrag att betala ut ett föreningsbidrag för år 
2021 om 650 000 kronor till Göteborgs Närradioförening. Pengarna tas av redan 
fördelade medel inom nämndens ram. 

---- 

Vid behandlingen av ärendet i kommunstyrelsen antecknade Elisabet Lann (KD) som 
yttrande en skrivelse från den 13 september 2021. 

 
 
Göteborg den 13 oktober 2021 
Göteborgs kommunstyrelse 
 

 

 

Axel Josefson 
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Yrkande angående utbetalning av 
föreningsbidrag till Göteborgs 
Närradioförening. 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Konsument- och medborgarservice får i uppdrag att betala ut ett föreningsbidrag för 
år 2021 om 650 000 kronor till Göteborgs Närradioförening. Pengarna tas av redan 
fördelade medel inom nämndens ram. 

Yrkandet 
Sedan många år har Göteborgs stad betalat ut ett årligt föreningsbidrag till Göteborgs 
Närradioförening. Ansvaret har legat hos Idrott- och föreningsnämnden och 
Kulturnämnden men ligger just nu i Konsument- och medborgarservice. Konsument- och 
medborgarservice har fått avsatta medel i budget 2021 för att ge detta föreningsbidrag till 
Göteborgs Närradioförening men nämnden anser sig inte ha mandat i sitt reglemente och 
heller inget budgetuppdrag att göra överföringen. För att föreningen ska få stöd under 
innevarande år krävs ett beslut i Kommunfullmäktige, därav detta yrkande. 

 

 

 

Kommunstyrelsen  
  
  

Yrkande  
Särskilt yttrande 
 
2021-09-13  

Moderaterna, Liberalerna och Centerpartiet 
Kristdemokraterna 
 
Nytt ärende 
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