HYLTE KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Arbets- och näringslivsnämndens
arbetsutskott

Sammanträdesdatum

Sida

2015-01-27

1 (2)

§ 6 Handläggning av kulturbidrag
Dnr 2015 ANN0023

Sammanfattning
De senaste åren har Hylte kommun fördelat kulturbidrag till kulturföreningar enligt riktlinjer
antagna i kommunfullmäktige 2008. Den nuvarade beslutade summan för kulturbidrag är
130 000 kronor/år.
Med anledning av att Hylte kommuns kulturverksamhet byter organisationstillhörighet
uppstår behov av att den nya ansvariga nämnden, arbets- och näringslivsnämnden:


begär en översyn av nya riktlinjer för kulturbidrag



tar beslut om vem som ska ha beslutsrätt om fördelning av kulturbidrag till
föreningar och organisationer.

Efter den stora omorganisationen i Hylte kommun 2006 bytte kulturverksamheten
organisationstillhörighet till kommunstyrelsen och informationsenheten. På delegation av
kommunstyrelsen beslutade informationschefen om fördelning av kulturbidrag till
kulturföreningar.
I maj 2011 inrättade kommunstyrelsen en kulturberedning som fick i uppdrag att bereda
kulturfrågor åt kommunstyrelsen, samt besluta om fördelning av kulturbidrag till
kulturföreningar i Hylte kommun. Under åren 2012-2014 har kulturberedningen fördelat
kulturbidrag till föreningarna.
Kulturberedningen har bestått av tre ledamöter från kommunstyrelsen och en ansvarig
tjänsteman, biblioteks- och kulturchefen. Kommunstyrelsens kulturberedning upphörde i
december 2014 i och med att kulturverksamheten flyttas organisatoriskt till arbets- och
näringslivsnämnden 2015.
När alla Hylte kommuns föreningsbidrag hanteras av samma enhet, blir det en tydlig väg in
för föreningar och organisationer gällande kommunala bidrag. För att kunna genomföra en
effektivisering av handläggningen av kulturbidrag och andra föreningsbidrag föreslås att
arbets- och näringslivsnämnden ger kontoret i uppdrag att under 2015 se över nuvarande
bidragsregler samt riktlinjerna för kulturbidrag, som antogs av fullmäktige 2008. Denna
översyn av riktlinjer kan ge en effektivisering av bidragshanteringen med förbättrade rutiner
som leder till ökat stöd och service till föreningar och organisationer.
Arbets- och näringslivsnämnden bör också besluta om vem som ska ta beslut om fördelning
av kulturbidragen på 130 000 kr/år till föreningar från och med 2015.
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Forts. § 6
Det finns två möjliga alternativ:
 Kulturberedningen får delegation på fördelning av kulturbidragen
 Tjänsteman på ANK får delegation på fördelning av kulturbidragen.
2015 års inkomna kulturbidragsansökningar behöver beslutas och utbetalas till föreningarna
i februari-mars månad. För 2015 har det inkommit 22 ansökningar och det är ungefär det
antal kulturbidragsansökningar som brukar inkomma varje år.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse (Christer Grähs/Monica Falk) 2015-01-13
Kulturberedningens reglemente

Arbetsutskottets förslag till beslut
Arbets- och näringslivsnämnden delegerar fördelningen av kulturbidrag till
kulturberedningen.
Arbets- och näringslivsnämnden ger kontoret i uppdrag att se över nuvarande bidragsregler
och riktlinjer för kulturbidrag.

