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Riksteaterföreningen i Roslagen ansöker om
verksamhetsbidrag 2022
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår:
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bevilja Roslagens riksteaterförening verksamhetsbidrag med
80 000 kr för år 2022.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet
Roslagens riksteaterförening ansöker om 80 000 kr i verksamhetsbidrag för år 2022. Kontoret föreslår
verksamhetsbidrag för år 2022 med 80 000 kr.

Ärendet
Beskrivning
Roslagens Riksteaterförening arrangerar teaterföreställningar av hög kvalitet runt om i Norrtälje
kommun. Föreningen samarbetar med hembygdsgårdar, hembygdsföreningar och Folkets
Husföreningar vid olika arrangemang. Roslagens Riksteaterförening samarbetar även med Kultur- och
fritids barnkulturproducent för att nå ut med riksteaterns utbud till grundskolan. Föreställningarna ses
av barn, unga och vuxen publik.
Lagkrav
Beslut tas utifrån kultur-och fritidsnämndens bidragsregler.
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
Bidraget 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
Roslagens Riksteaterförening stor erfarenhet av att arrangera och planera ett spännande teaterutbud
som visas för kommunens invånare runt om i kommunen. Föreningen samarbetar med kulturkontorets

barnkulturproducenter för att nå ut med Riksteaterns utbud till förskolan och skolan. De samarbetar
även med bygdegårdsföreningar och Folkets Husföreningar. Verksamheten planeras och kommer
förhoppningsvis att kunna genomföras men föreningen följer gällande restriktioner och har ett nära
samarbete med kulturkontoret för att kunna ställa om till eventuella digitala sändningar eller flytta fram
föreställningar.

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