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Verksamhetsavtal Roslagsblomman 2022
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår:
Kultur- och fritidsnämnden
1. godkänna verksamhetsavtal med Roslagsblomman och
2. bevilja 200 000 kronor i bidrag för 2022.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet
Nuvarande verksamhetsavtal mellan Norrtälje kommun och Roslagsblomman upphörde 2021-12-31.
Kultur- och fritidsnämnden avser att förlänga avtalet 2022-01-01 – 2022-12-31.

Ärendet
Roslagsblomman bedriver en verksamhet som ger familjer möjlighet att ge barn en aktiv och
meningsfull fritid i enlighet med Norrtälje kommuns värdegrund. Alla barn och ungdomar i kommunen
ska ha samma föreutsättningar och möjlighet att utöva idrott, musik eller andra aktiviteter.
Avtalsförslaget anger kommunens och föreningens gemensamma målsättning för 2022. Avtalet
innebär också att;
1. kultur- och fritidsnämnden förbinder sig att bevilja bidrag till Roslagsblomman med 200 000 kr.
2. Roslagsblomman förbinder sig att planera och utföra sin verksamhet i Norrtälje kommun, enligt
avtal.

Lagkrav
Är inte tillämplig.

Koppling till gällande styrdokument
Mål och budget 2022–2024: ” Grunden för kultur- och fritidsnämndens uppdrag är att stödja
och främja kultur-, idrotts- och friluftslivet i hela kommunen. Avsikten är att tillgodose den enskildes
kulturella, demokratiska, sociala och fysiska välfärd. Nämnden medverkar på detta sätt för att alla
invånare i hela kommunen ska få möjlighet att bedriva kultur- och fritidsaktiviteter. Kommunen vill att
det ska ge upplevelser, personlig utveckling och god livskvalitet samt skapar förutsättningar för en
attraktiv livsmiljö och en hållbar utveckling i hela kommunen. I kultur- och fritidsnämndens arbete
prioriteras verksamheter riktade till barn och unga. Det innebär inte att andra grupper utesluts, men
inriktningen är att barn och unga måste stödjas och uppmuntras att närma sig intresseområden som
ger stimulans och ett framtida rikare liv.”

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys
Kultur- och fritidsnämnden behandlar ärendet inom budgetram 2022.

Förvaltningens analys och slutsatser
Kultur- och fritidskontoret anser att Roslagsblomman bedriver en viktig verksamhet som stödjer barnoch ungdomar i ekonomiskt utsatta familjer i Norrtälje kommun genom ekonomiska insatser för att ge
de unga en aktiv och meningsfull fritid, samt genom stöd i vardagen för att skapa bra förutsättningar
för social gemenskap.
Kultur- och fritidskontoret föreslår att kultur- och fritidsnämnden tecknar avtal med Roslagsblomman
och beviljar 200 000 kronor i bidrag för 2022

Tidplaner
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott behandlar ärendet den 7 februari 2022 och kultur- och
fritidsnämnden tar beslut den 17 februari 2022.
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