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Ansökan om ekonomiskt bidrag 2016 till Rockkören i Sala 

INLEDNING 
Kulturskolan i Sala ansöker om ett ekonomiskt bidrag om 30.000 kronor för musik 
och körledarskap i Rockkören under 2016. 

Beredning 
Bilaga KS 2015/248/1, skrivelse från barn och utbildning 

Yrkanden 
Carola Gunnarsson (C) yrkar 
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
att anslå 30.000 kronor till Kulturskolan för genomförande av verksamheten i 
Rockkören under 2016, att täckas av eget kapital. 

BESLUT 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att anslå 30.000 kronor till Kulturskolan för genomförande av verksamheten i 
Rockkören under 2016, att täckas av eget kapital. 

Utdrag 
kommunstyrelsen 



0 

" C 

Bilaga KS 20 1 5/24 8/ 1 

Kommunstyrelsens förvaltning 1 (1) 
2015-12-11 E~~~~ lnk. 2015 .. 12- 1 4 BENNY WETIERBERG 

DIREKT: 0224-74 80 02 

BARN OCH UTBILDNING 
KULTURSKOLAN 

Bidrag till Rockkören i Sala 

Kommunstyrelsen i Sala 

Rockkören i Sala lockar varje vecka över 150 deltagare och är en betydelsefull 
friskvårdssatsning för äldre medborgare. Rockkören hör normalt sett inte till 
Kulturskolans primära målgrupp, som är barn och ungdomar mellan 1-19 år. 
Däremot har Kulturskolan med glädje åtagit sig uppdraget, mot täckning för 
omkostnaderna. 

Under 2014 och 2015 verksamheten finansierats genom statsbidrag inom 
Livskrafts-projektet där bland annat landstinget ingår. 

Nu har projektet upphört, men kulturchef Lena Karlström har meddelat att 
landstingets Centrum för regional utveckling är beredd att bidra med 30.000 kronor 
om kommunen bidrar med lika mycket. 

30.000+30.000 kronor motsvarar ungefär kulturskolans omkostnader för 
Rockkören under ett år, om PRO står för hyran, vilket fören ingen gjort 2015. 

Att Rockkören är ett fantastiskt framgångsrikt initiativ till stor glädje för många 
pensionärer är väl känt. Om detta behöver därför ordas så mycket i denna ansökan. 
Ett besök i Folkets hus en tisdagseftermiddag rekommenderas för den som behöver 
få detta bekräftat. Nedanstående bild togs i januari 2015. 

Härmed ansökes a lltså om ett bidrag på 30.000 kronor till Ku lturskolan, fö r att svara 
för musik och kör ledarskap i Rockkören under 2016. 

Benny Wetterberg 

Kulturskolechef 


