RESERVATION
Nämnden för Kultur, arbete och folkhälsa (KAF)
2019-03-12
Ärendenummer 8: Verksamhetsbidrag för kulturföreningarna
Reservationen är inlämnad av Gunilla Malmqvist (M)
Vi Moderater reserverar oss mot beslutet att nämnden ska överlåta till Arbetsutskottet att
besluta om årets verksamhetsbidrag till kulturföreningar. Vi menar att dessa beslut ska tas
av nämnden, eftersom man i annat fall utestänger partier, som inte har en ordinarie
representant i Arbetsutskottet, från inflytande. Utöver kommunens näst största parti
Moderaterna handlar det om Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna.
Anledningen till att nämnden ger detta uppdrag till Arbetsutskottet skulle kunna vara den till
synes bristande planeringen av nämndens möten, såväl till antal som till deras förläggning i
tiden. Det kan inte ha kommit som en överraskning att ansökningstiden för
verksamhetsbidrag gick ut den 28 februari (enligt Bestämmelser för kommunala bidrag till
kulturföreningar). Sektorn behöver därefter tid på sig för att bereda inkomna ansökningar
och upprätta tjänsteskrivelse inför beslut i nämnden. I ”bestämmelserna” står även att
beslut om bidrag ska fattas av nämnden på marssammanträdet. En senareläggning av
marssammaträdet kunde ha varit en möjlighet, för att nämnden som helhet skulle få
inflytande på bidragsbesluten. Ett annat alternativ kunde ha varit att sätta in ett extra
nämndssammanträde där enbart bidragsansökningarna skulle behandlas.
Jämfört med den tidigare Kultur- och fritidsnämnden har antalet nämndsmöten halverats
från tio till fem per år för 2019, trots att flera nya verksamheter har adderats till KAF samt att
KAF i sig är en helt ny nämnd. I detta sammanhang kan även nämnas att det i nämndens
mötesplanering finns en fyra månaders mötesfri period från maj till september. Detta
adresserades även av (S) under mötet.
Ytterligare ett bekymmer är sena handlingar i flera fall, inför nämndsammanträdena. Vissa
av dessa beror på överbelastning hos sektorn, det kommer t ex inte förrän i maj att finnas en
dedikerad ekonom för sektorns verksamhet. Ytterligare en sen handling till nämndsmötet
var protokollet från Arbetsutskottet den 26 feb, vilket blev tillgängligt på Meeting+ först
någon timme före nämndsmötet den 12 mars. I detta protokoll finns beslutet som
föranledde denna reservation, dvs att föreslå KAF nämnden att ge arbetsutskottet i uppdrag
att fördela bidragen till kulturföreningarna.
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