MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2022-02-10

Kultur- och folkhälsonämndens
arbetsutskott

Plats och tid

Nissan, Kommunhuset kl. 08:00-11:30

Beslutande ledamöter

Birgitta Årzen (S) (ordförande), Marie-Louice Lindström (S) (1:e vice
ordförande), Christer Johansson (M) (2:e vice ordförande)

Ej tjänstgörande ersättare
Övriga närvarande

Christer Grähs (förvaltningschef)
Jenny Johansson (utvecklingsledare)
Erik Wikström (sekreterare)
Tim Christensen (controller)

Utses att justera

Christer Johansson

Justeringens plats och tid

Kommunhuset , 2022-02-10
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Förändrat arbetssätt för vissa föreningsbidrag 2022
(2020 KFN0185)
Beslut
Arbetsutskottet föreslår att
Kultur- och folkhälsonämnden beslutar att om förändringar i regelverket under 2022 för
följande föreningsbidrag:
Bidrag till pensionärsföreningar - Om kultur- och folkhälsokontoret under 2022 års
handläggning av bidraget ser en ojämn fördelning i redovisningen av aktiviteter som går att
koppla till Covid-19 betalas en schablon ut som baseras på år 2019.
Bidrag till samlingslokaler – Den delen av bidraget som baseras på antal bokningar betalas ut
i form av en schablon som baseras på år 2019.
Beskrivning av ärendet
Spridningen av covid-19 har haft en betydande effekt på föreningslivet i Hylte kommun. Den
förändrade situationen har bland annat inneburit inställda arrangemang och matcher, uteblivna
sammankomster, samt begränsningar i deltagande.
Av den anledningen beslutade kultur- och folkhälsonämnden om förändrat arbetssätt för
föreningsbidrag under perioden 2020–202, och kultur- och folkhälsokontoret gör
bedömningen att det behövs vissa förändringar i arbetssättet även under 2022 då vissa
bedömningen baseras på 2021 års verksamhet. I takt med att restriktionerna släpper och
föreningarna kan återgå till mer normal verksamhet kommer föreningsbidragen att handläggas
enligt ordinarie regelverk.
Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse - förändrat arbetssätt föreningsbidrag 2022 på grund av covid-19
Paragrafen är justerad
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