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Kultur- och folkhälsonämnden

Ansökan om kulturbidrag Rydö historiska förening
Förslag till beslut
Kultur- och folkhälsonämnden beslutar att tilldela Rydö historiska förening 15 075 kronor i
kulturbidrag.

Beskrivning av ärendet
Kulturbidraget söks en gång om året med sista ansökningsdag den 31 december. Totalt finns det
130 tkr avsatt i budget. Fördelningen av bidraget är beslutas av kultur- och folkhälsonämnden.
Ordförande för Rydö historiska förening har kontaktat kultur- och folkhälsokontoret och frågat hur det
gått med deras ansökan om kulturbidrag.
Föreningsutvecklaren har gått igenom alla inkomna handlingar, men kan inte hitta föreningens
ansökan. Vad som har gått fel är svårt att klargöra så här i efterhand. Däremot kan kontoret konstatera
att vi tidigare har haft driftstörningar i vår e-tjänst. Då det inte går att utesluta att det är kommunens etjänster som har haft störningar, så föreslår kultur- och folkhälsokontoret att kultur- och
folkhälsonämnden beslutar att bevilja föreningen kulturbidrag.
Föreningen söker bidrag på totalt 22 500 kronor för verksamhet i och kring bruksmuseet i Rydöbruk.
När fördelningen av kulturbidraget gjordes utgick kontoret ifrån den totala summan på ansökningarna
och den summa som finns avsatt för bidraget, 130 tkr. Om man skulle göra en rak fördelning fick
samtliga föreningar 67 procent av deras ansökta belopp. Sedan justerades beloppet till viss del utifrån
de olika ansökningarna och hur föreningarna hade beskrivit sina aktiviteter. Utifrån detta gör kulturoch folkhälsokontoret bedömningen att Rydö Historiska förening tilldelas 15 075 kronor, det vill säga
67 procent av ansökt belopp.

Ekonomisk konsekvens av beslutet
Beslutet innebär en kostnad för kultur- och folkhälsonämnden på 15 075 kronor.

Handlingar i ärendet


Ansökan från Rydö historiska förening

Beslutet skickas till
Rydö historiska förening
Christer Grähs
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