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Jazzmusikens vänner i Norrtälje ansöker om
verksamhetsbidrag 2022
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår:
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja jazzmusikens vänner verksamhetsbidrag för 2022 med
50 000 kr.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet
Jazzmusikens vänner ansöker om 50 000 kr i verksamhetsbidrag för år 2022. Kontoret föreslår bidrag
med 50 000 kr.

Ärendet
Beskrivning
Jazzmusikens vänner ansöker om verksamhetsbidrag för 2022. Föreningen arrangerar årligen
klubbkvällar, konserter och delar ut stipendium till unga lovande jazzmusiker i samarbete med
Roslagens kulturskola. I år planeras jazzdagarna till den 1-3 juli då jazzklubben även firar sitt 25-års
jubileum.
Lagkrav
Inte tillämplig.
Koppling till gällande styrdokument
Mål & Budget 2022-2024 13.8
Kultur- och fritidsnämnden vill under perioden 2022–2024 bevara, utveckla och fördjupa möjligheterna
för invånare och besökare att utifrån egna preferenser skapa sig ett gott liv med en fritid full av konst,
kultur, friluftsliv och idrott i Norrtälje kommun. Det övergripande riktmärket under perioden är därför att
vara med och skapa en växande sammanhållen kommun med god folkhälsa och tillgång till livslångt
lärande och där invånarna är delaktiga. Nämndens arbete med ”Agenda: Välbefinnande i syfte att
främja attraktiva livsmiljöer och god och jämlik folkhälsa” är särskilt prioriterat. För att nå detta
riktmärke ska nämnden möjliggöra upplevelser av hög kvalitet, skapa mötesplatser för alla samt
särskilt stimulera barn och ungas utveckling
Ekonomiska konsekvenser och riskanalys
Bidrag till Jazzmusikens vänner betalas från konto programbidrag 3140 200 -315310.
På grund av rådande pandemi kommer bidraget att betalas ut i vid två tillfällen under 2022.

Förvaltningens analys och slutsatser
Jazzmusikens vänner har ett stort ideellt engagemang för att sprida jazzmusik till Norrtälje kommuns
invånare. Det har varit en besvärlig tid för föreningen med många inställda och framflyttade
arrangemang på grund av Coronapandemin. Jazzklubben planerar nu sin verksamhet utifrån gällande

rekommendationer och förhoppningen är att det ska gå att genomföra årets program som planerat.
Jazzklubbens vänner har ständig kontakt med kultur- och fritidskontoret för att stämma av det aktuella
Coronaläget.

Tidplaner
Bidragsansökningar inkomna 15 december 2021 bereds på KFN AU den 7 februari och beslutas av
kultur- och fritidsnämnden den 17 februari 2022.

Adam Persson
Förvaltningsdirektör
Kultur- och fritidskontoret

Eva Rosén Lundqvist
Enhetschef
Kultur- och fritidskontoret

Bilagor
1 Ansökan
2 Budget Jazzklubbens vänner 2022

Beslut skickas till
Jazzmusikens vänner

2

