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§ 7
Bidrag till kulturverksamhet 2021, februari (KN 2020.061)
Beslut
Kulturnämndens arbetsutskott föreslår att
kulturnämnden beslutar att utbetala kulturbidrag enligt följande:
Vuxenprogram
Frösunda hembygdsförening 8 000 kr, Vallentuna hembygdsförening 15 000 kr, Vallentuna 
Rödakors-krets 5000 kr.

Ärendebeskrivning
Anslaget för bidrag till offentlig programverksamhet och kulturprojekt är 310 000 kr för år 
2021. På kulturnämndens sammanträde 2020-12-08 beslutades om bidrag till nio 
kulturarrangörer för år 2021 och en total summa på 216 375 kr. På grund av osäkerheten kring 
Coronaviruset så ansökte ovanligt få om bidrag då. Bidraget kan sökas under hela året så 
länge det finns pengar kvar. Nu har ytterligare tre kulturaktörer ansökt om bidrag till 
kulturverksamhet 2021.

Yrkanden
Ordförande, Helena Klange (KD), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Helena Klange (KD), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att kulturnämndens arbetsutskott beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Bidrag till Kulturverksamhet 2021, februari
 Bidrag, sammanställning 2021 februari
 Ansökan om kulturbidrag, Frösunda hembygdsförening
 Ansökan om kulturbidrag, Vallentuna Rödakorsetkrets
 Ansökan om kulturbidrag, Vallentuna Hembygdsförening
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Tjänsteskrivelse

Bidrag till kulturverksamhet 2021, 
februari

Förslag till beslut
Kulturnämnden beslutar att utbetala kulturbidrag enligt följande:
Vuxenprogram
Frösunda hembygdsförening 8 000 kr, Vallentuna hembygdsförening 15 000 kr, 
Vallentuna Rödakors-krets 5000 kr.

Sammanfattning av ärendet
Anslaget för bidrag till offentlig programverksamhet och kulturprojekt är 310 000 kr 
för år 2021. På kulturnämndens sammanträde 2020-12-08 beslutades om bidrag till 
nio kulturarrangörer för år 2021 och en total summa på 216 375 kr. På grund av 
osäkerheten kring Coronaviruset så ansökte ovanligt få om bidrag då. Bidraget kan 
sökas under hela året så länge det finns pengar kvar. Nu har ytterligare tre 
kulturaktörer ansökt om bidrag till kulturverksamhet 2021.

Bakgrund
Kulturnämnden beviljar två typer av kulturbidrag:

1. Garantibidrag till offentliga kulturprogram

2. Kulturstödjande åtgärder

Garantibidraget beviljas föreningar, organisationer och enskilda för anordnande av 
kulturella offentliga arrangemang. En förutsättning är att arrangemanget har lokal 
anknytning och/eller kan bedömas vara av allmänt intresse för kommuninvånarna. 
Med offentlig avses att allmänheten har tillträde och att allmänheten som minimikrav 
informeras dels genom Vallentuna kulturkalender, dels genom affischering/flygblad i 
den kommundel där programmet äger rum. Bidraget kan sökas under hela året så 
länge det finns pengar kvar.

Konsekvenser för barn
Förslaget berör inte barn/unga. Att inhämta synpunkter gällande 
barn/ungdomsperspektivet bedöms inte vara relevant i detta sammanhang. 

Anders Dahlgren Charlotta Burlin
Kulturchef Kultursekreterare
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