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Programbidrag 2021
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår:
1. Kultur- och fritidsnämnden beviljar Programbidrag enligt följande
Kim Kultur&Nöje
Teater MO
Lokalen, Norrtälje Kulturverkstad
Michael Blum/Olle Adolphson program
Pythagoras Vänner
Rimbo Arrangörsförening
Herrängsgruppen EK.för
Gamla Hotellet
Fyrens dag

26 000
28 000
11 000
9 000
30 000
20 000
30 000
20 000
20 000

2. Kultur- och fritidsnämnden beviljar extra jubileumsbidrag Norrtälje stad 400 år enligt följande
UNGA LOKALEN
Lokalen, Norrtälje Kulturverkstad
Föreningen Rådmansö Skärgårdskör
Vänföreningen s/s Norrtelje
Lilla Bokhandeln Lilla Torget Norrtälje

18 500
9 000
25 000
8 000
20 000

3. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att utbetalning av bidrag sker efter genomfört evenemang i
samband med redovisning av genomförandet.
4. Kultur- och fritidsnämnden avslår två ansökningar från Rimbo församling gällande Bara Bach
och Körfestival.
5. Kultur- och fritidsnämnden avslår ansökan från Länna Hembygdsförening.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet
Förslag till beslut gällande programbidrag 2022 utifrån inkomna ansökningar och bidragsregler.

Ärendet
Beskrivning
Bedömningskriterier för evenemangsbidrag:
- att programmet håller god kvalitet

- att programmet är offentligt, tillgängligt för allmänheten och offentliggörs på lämpligt sätt.
- arrangemangets konstnärliga och arrangörsmässiga kvalitet
- arrangemangets attraktionskraft för invånare och besökare
- överensstämmer med kommunens egna mål
Programbidrag brukar i normala fall inte behandlas av Kultur- och fritidsnämnden om inte beloppen
överstiger 20 000 kr men eftersom bidragsreglerna håller på att förändras och för att det har kommit in
många ansökningar har kontoret valt att ta upp programbidragen för beslut i Kultur- och
fritidsnämnden. Flera ansökningar riktar sig till firandet av Norrtälje stads 400 års jubileum.
Under hösten 2021 genomfördes 3 dialogmöten med föreningar och arrangörer där vi uppmanade till
att ansöka om bidrag för att stimulera och uppmuntra föreningarna att engagera sig i jubileumsåret.
Lagkrav
Vi utgår från kultur- och fritidsnämndens bidragsregler och kriterier för evenemangsbidrag.
Koppling till gällande styrdokument
Beslut tas utifrån Kultur- och fritids 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
Budgetram för programbidrag är 300 000 kr. I år har det inkommit extra många ansökningar på grund
av firandet av Norrtälje stad vilket gör att kontoret föreslår att omfördela programpengar från program
intern regi, konto 315320 till programbidrag extern regi, konto 315310

Förvaltningens analys och slutsatser
I år har det inkommit extra många ansökningar till evenemangsbidrag eftersom Norrtälje stad firar 400
år. För att tillmötesgå alla arrangörer föreslår kontoret att omfördela budget från program intern regi till
program extern regi. Läget är fortsatt komplicerat för kulturaktörer och arrangörer i och med
Coronapandemin. Förhoppningsvis ska program och evenemang gå att genomföra under våren och
sommaren men i och med att det är så osäkert föreslår kontoret att ändra utbetalningarna av bidragen
till efter att de är genomförda. Arrangören lämnar in sin redovisning och rekvirerar bidraget i efterskott.
Kontoret har en ständig dialog med arrangörerna, många av programpunkterna ingår i den
gemensamma marknadsföringen av Norrtälje 400 år.

Tidplaner
Ansökningstid för programbidraget är 15 december året innan evenemanget ska genomföras. Under
innevarande år går det att ansöka om programbidrag vid fyra tillfällen, 15/2, 15/5, 15/9 och 15/12. Att
ärendet behandlas tidigt på året beror på att arrangörerna behöver få besked i god tid innan
evenemanget ska genomföras. Ärendet för programbidrag bereds av kultur-och fritids arbetsutskott
den 7 mars 2022. Besked om bidrag lämnas efter kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 17
mars 2022.
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Adam Persson
Förvaltningsdirektör
Kultur- och fritidskontoret

Eva Rosén Lundqvist
Enhetschef
Kultur- och fritidskontoret

Bilagor
1. Kortfattad sammanställning av ansökningarna
2. Sammanställning av ansökta programbidrag 2022

Beslut skickas till
Beslut skickas till arrangörerna som ansökt om programbidrag.
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