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§ 37

Arrangemangsbidrag för Trädgårdsrock

Sammanfattning

Föreningen Musikcentralen, organisationsnummer 802413-0471,
har ansökt om 52.500 kr för att genomföra festivalen
”Trädgårdsrock” den 8 augusti 2020.
Festivalen är en gratisfestival för alla åldrar, vars syfte är att sprida
musik, glädje och att låta kulturlivet leva vidare.
Arrangemangsbidraget ska underlätta för föreningar att genomföra
arrangemang i Haninge kommun som är öppna för allmänheten.
Dessa kan vara såväl lokala och regionala, som nationella och
internationella. Arrangemang som prioriteras är samarrangemang,
arrangemang som syftar till inkludering, att nå nya målgrupper och
att nå nya geografiska områden.
Enligt kultur- och demokratinämndens delegationsordning punkt 19
är det arbetsutskottet som beslutar om kulturarrangemangsbidrag
vid ansökta belopp mellan 50.000 kr och 150.000 kr.
Förvaltningens synpunkter

Föreningen Musikcentralen har ansökt om 52.500 kr för att
genomföra ”Trädgårdsrocken”.
Detta evenemang besöks av drygt 1.700 besökare och är ett av de
största kulturevenemang som äger rum i Haninge kommun.
Då evenemanget har gratis entré bidrar det till att många
kommuninvånare och tillresta får ta del av det breda kulturliv som
finns inom Haninge kommun.
Föreningen budgeterar med kostnader om 52.500 kr och intäkter
om 15.000 kr vilket ger behov om 37.500 kr i stöd. Förvaltningen
föreslår att bevilja stöd med 33.000 kr vilket även ställts i relation
till andra jämförbara arrangemang.
Förvaltningen vill använda bidragen så att det berikar kommunens
invånare på bästa sätt och ska komma många till del. Därför
beaktas aktuell ansökan i relation till andra inkomna
bidragsansökningar. Denna bedömning ingår även i föreslaget
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beviljat belopp.
Underlag för beslut

- Ansökan om arrangemangsbidrag kultur från Musikcentralen
Förslag till beslut

1. Ansökan beviljas med 33.000 kronor.
Arbetsutskottets beslut

Ärendet bordläggs.
__________
Expedieras: Akt, berörd förening
För verkställighet: Ingrid Jannergren-Johansson, Marianne
Bergström
För kännedom: Richard Wendt, Kristina Nyman
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